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                                  الشكر والعرفان

 .اشكر اهلل تعالى الذم سدد خطام عمى طريؽ المعرفة كالخير

كما اتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف لحضرة االستاذ الدكتكر محمد سميماف الدجاني لتفضمو بالمكافقة عمى 

االشراؼ عمى ىذه الدراسة، كعمى ما قدمو لقسـ الدراسات االمريكية عامة مف جيد كمعرفة كما قدمو 

 .لي خاصة مف معرفة كتكجييات الكماؿ ىذه الدراسة كاخراجيا الى النكر

كما اتقدـ بالشكر الى جميع اساتذتي في جامعة القدس الذيف قدمك لي المعرفة كالعمـ كالرأم كاالرشاد 

 .كاخص بالذكر اعضاء الييئة التدريسية في معيد الدراسات االقميمية

كما اتقدـ بالشكر الى اصدقائي كأحبتي في جامعة القدس الذيف اضفكا عمى مسيرتي الدراسية الحب 

 .كالمعرفة كتذكقت معيـ اجمؿ المحظات

 

 

 

 

 

 



 الممخص بالمغة العربية

 ودورىما اما وبنيتومتاريخو الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة

 في النظام السياسي

 1796تناكلت ىذه الدراسة االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة، كذلؾ في الفترة الزمنية منذ عاـ 

أم منذ نشكء االحزاب السياسية االمريكية كحتى الكقت الحاضر، لذا ركزت الدراسة عمى نشأة 

االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة مع االخذ بعيف االعتبار الفترات الزمنية التي صاحبت نشكء 

 .كتطكر ىذه االحزاب كذلؾ كإطار تاريخي لمدراسة 

كاستعرضت الدراسة البناء التنظيمي لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي عمى مستكل الدكلة، كما قامت 

الدراسة بالبحث في الكظائؼ التي تقـك بيا االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة، كبالذات الحزبيف 

الجميكرم كالديمقراطي كتأثيرىا عمى العممية الديمقراطية، كمدل كالء المكاطنيف ليذه االحزاب، كتنتيي 

 . الدراسة بالبحث في الدكر الذم تمعبو االحزاب السياسية في النظاـ السياسي االمريكي

اف قكة النظاـ السياسي مع كجكد نظاـ الحزبيف يجعؿ مف الكاليات المتحدة ذك قكة كتأثير سياسي عمى 

العالـ بشكؿ عاـ كالعالـ العربي بما فييا القضية الفمسطينية بشكؿ خاص، كبذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة 

الى التعرؼ عمى االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة كباالخص الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي 

 .كدكرىما في النظاـ السياسي



اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج التاريخي لمتعرؼ عمى تاريخ نشكء االحزاب السياسية في الكاليات 

المتحدة، باالضافة الى المنيج التحميمي لمبحث في بنية ىذه االحزاب كدكرىا في النظاـ السياسي، كتـ 

 .تقسيـ ىذه الدراسة الى سبعة فصكؿ كالتي سيتـ عرضيا في اجازة الرسالة

خمصت الدراسة الى نتائج ميمة مفادىا، اف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي ىما الحزباف االساسياف 

في النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة، كىما احزاب شبو دائمة بسبب ضعؼ االحزاب االخرل، كاف 

ميمة الحزباف االساسيتاف ىك القياـ بكظائؼ لمفكز بالسمطة، كىما حزباف ليسا ذات طابع ايديكلكجي، 

يجمعيما الكثير مف السياسات كيفرقيـ القميؿ منيا، كىما كجياف لعممة كاحدة، كاختالفيما ىك عمى 

الميـ لممصالح القكمية كالحزبية، كما اف لمحزبيف الكبيريف دكرا كبيرا  في النظاـ السياسي المتمثؿ 

 .(الككنغرس)كالتشريعي  (الرئاسي)بالجانبيف التنفيذم 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The Republican Party and The Democratic Party in the United States: 
Their history, Their structure and their role in the political system 

This study examines the political parties in the United States, since the 

emergence of political parties in 1796 until the present. It focuses on 

the origins of american  political parties, taking into account  the time 

period associated with the rise and evolution of these parties as a 

framework for the historical study . 

The study reviews the organizational structure of the Republican and 

Democratic parties at the state national level, and studies the role and 

functions of the political parties and their impact on the democratic and 

electoral process as well as the loyalty of citizens to these parties. 

The strength of the two-party system in u.s political system gives the 

United States power and political influence in world affairs,This lends 

importance to the study of American political parties. 

This study is divided into seven chapters, It relies on the historical 

method to know the history of the emergence of political parties in the 

U.S. in addition to the analytical method to examine the structure of 

these parties and their role in the u.s political system. 

The study concludes With an erafunction of the two dominant parties: 

the Republican and Democratic parties Whose mission is to win the 

elections.The two parties are semi-permanent because of the 

weakness of small parties, The republican party and the democratic 

party are not ideological in nature and many  policies brings them 

together and few sets them apart. 



They are two sides of same coin and their differences is important for 

national interests and partisan, Both exerct much impact on the 

political system, Particularly, the Executive (Presidential) and the 

legislative (Congress) governmental branches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تعريف المصطمحات

 

: نتماء حزبيإ

 .مشاعر ذاتية لشخص اك جماعة ناشئة عف االرتباط بحزب معيف

: االحزاب البرغماتية

 مف خالؿ تحقيؽ نتائج ، تؤمف بالعمؿ المممكس كالدؤكب لتحقيؽ االىداؼ االساسية التيحزاباال ىي 
.  عممية كليس شعارات نظرية لالعالف فقط

:  الثالثةاالحزاب

 كغالبا ما تندمج الحقا في ،ىي االحزاب التي تتشكؿ لمنافسة الحزبيف السياسييف االمريكييف الرئيسييف
. كجيزة اك تزكؿ بعد فترة ،احزاب اخرل كبيرة

  :االيدلوجية

 كيعمؿ مف اجؿ االبقاء ، كيتقيد بتصرفاتو كاعمالو بيا،ىي المبدأ كالفكرة كاالعتقاد التي يؤمف بيا احد
. عمييا كحمايتيا مف أم تيديد سكاء داخمي اك خارجي

: جماعات المصالح

 كلكنيـ ال يسعكف لمسيطرة عمى الحكـ، كليؤالء االفراد ،أفراد تجمعيـ أىداؼ كمصالح مشتركة مؤقتة
 كيسعكف لمضغط كالتاثير عمى العممية السياسية فى ،اطار تنظيمى يجمعيـ يشكمكف جماعة ضاغطة

 فقط، كيعممكف مف أجؿ تحقيقيا بكؿ  المشتركةاالتجاه الذل يخدـ مصالحيـ، كال تيميـ اال مصمحتيـ
 .الكسائؿ المشركعة

 



: الحزب الجميوري

ىك أحد الحزبيف الرئيسيف في الكاليات المتحدة، كيركز عمى المساكاة كتكافؤ الفرص كالحفاظ عمى 
 كخالفا لمحزب ، عبر رفض تشريع قكانيف تفؾ عرل المجتمع مثؿ زكاج المثمييف،تماسؾ األسرة

الديمكقراطي، فإف الحزب الجميكرم يرفض زيادة الضرائب عمى المكاطنيف االميركييف كأصحاب الدخؿ 
كاف لمحزب الفضؿ في تبني السياسات التي أفضت إلى تحرير األميركييف مف أصؿ أفريقي . المحدكد

 حيث إف فكرة تأسيس الحزب انبثقت مف تحرير العبيد في القرف التاسع عشر، كشعار ،مف العبكدية
. الحزب الجميكرم ىك الفيؿ

: الحزب الديمقراطي

, ىك أحد الحزبيف الرئيسيف في الكاليات المتحدة، كيعتبر ىذا الحزب أقدـ األحزاب السياسية المعاصرة
الديمكقراطي، الذم - تعكد أصكؿ الحزب إلى ما كاف يسمى بالحزب الجميكرم،شعاره ىك الحمار

" الفيدرالية" عمى يد تكماس جيفرسكف كجيمس ماديسكف كغيرىـ مف معارضي النزعة 1792تأسس عاـ 
في السياسة األمريكية، ثـ تشٌكؿ باسمو الحالي تحت قيادة الرئيس آندرك جاكسكف، الذم ناصر مبادئ 

كاجو الحزب العديد مف األزمات . (1838-1829)جيفرسكف عند انقساـ أعضاء الحزب في عيده 
خصكصا في الستينات، عندما اضطر لمتصدم لحركة الحقكؽ المدنية، كالمشاكؿ الناجمة عف الحرب 

تعتبر فترات حكـ الديمقراطييف في أمريكا فترات رخاء اجتماعي كازدىار اقتصادم كالحركب . الفيتنامية
 كالذم ،القميمة كما في عيد الرئيس الديمقراطي بيؿ كمينتكف التي كانت مميزة باالزدىار االقتصادم

. مميار دكالر559حقؽ فائض تجارم في الميزانية تقدر ب 

: الحزب السياسي

جماعة منظمة تشترؾ في اتجاىات كاحدة متصمة بالنشاط السياسي، كتتعد اسباب تككف االحزاب فقد 
 كلكنيا تيدؼ بنكع خاص لمسيطرة عمى ، اك بمناسبة تاريخية معينة، اك مجمكعة،تنشأ بمجيكد فرد

. السمطة كالمناصب الحككمية

 



: الحزب في الحكومة

. يشير إلى سيطرة الحزب السياسي عمى الحككمة كفركعيا

 :الحزب في داخل الناخبين

يشير إلى ىكية المكاطف مع األحزاب السياسية، كلقياس الحزب في داخؿ الناخبيف كضعت الدراسات 
بصفة : االستقصائية لمعمـك السياسية سمسمة متكاصمة لتحديد ىكية الطرؼ استنادا إلى السؤاؿ التالي

. عامة ىؿ تعتبر نفسؾ مف الحزب الديمقراطي، اك مف الحزب الجميكرم، اك مستقؿ، أـ ماذا؟

:  منقسمة امريكيةحكومة

 بينما الحزب المعارض يسيطر ،ىي حالة الحككمة االمريكية عندما تككف الرئاسة تحت سيطرة حزب
. عمى احد مجمسي النكاب اك كمييما

  :الديمقراطية

 لكف  كاصبحت بالمفيـك االمريكي ترمز الى طريقة في الحياة،تعني في األصؿ حكـ الشعب لنفسو،
كثيرا ما يطمؽ المفظ عمىى الديمقراطية الميبرالية ألنيا النظاـ السائد لمديمقراطية في دكؿ الغرب، ككذلؾ 

لكصؼ الديمقراطية " الديمقراطية"في العالـ في القرف الحادم كالعشريف، كبيذا يككف استخداـ لفظ 
 سكاء في الغرب أك الشرؽ، فالديمقراطية ىي شكؿ مف ،الميبرالية خمطا شائعا في استخداـ المصطمح

 بينما الميبرالية تؤكد ،أشكاؿ الحكـ السياسي قائـه باإلجماؿ عمىى التداكؿ السممي لمسمطة كحكـ األكثرٌية
  .عمى حماية حقكؽ األقمٌيات كاألفراد

: الرأي العام

يعرؼ الرأم العاـ بأنو مجمكعة مف االراء كاالتجاىات التي تتبناىا مختمؼ الجماعات كاالفراد تجاه 
. النظاـ السياسي كالقضايا الجماىرية العامة

 



  :الكساد العظيم
ـ 1929 عاـ ىزت الكاليات المتحدة كىي أزمة اقتصادية ، الكبيراالنييار أك ،كيسمى الكساد الكبير

 كيضرب بيا ، الثالثينيات، كتعتبر أكبر كأشير األزمات االقتصادية في القرف العشريفحتى أكاخر
 كقد بدأت األزمة ، كما مدل سكء األزمة التي قد تحدث،المثؿ لما قد يحدث في القرف الكاحد كالعشريف

.   كالمسمى بالخميس األسكد1929 أكتكبر 29مع انييار سكؽ األسيـ األمريكية في 

 :كوكس الحزب

ضع استراتيجية ما، اك اتخاذ قرارات لكىك اجتماع مغمؽ لمجمكعة سياسية الختيار مرشحيف، اك 
 كلدل ،"الكككس"بخصكص امكر تشريعية اك اخرل، كيسمى ىذا االجتماع لدل الحزب الديمقراطي 

 ".المؤتمر"الحزب الجميكرم 

: الكونغرس االمريكي

 أك السمطة التشريعية األمريكية التي تجمع بيف مجمسىٍي الشيكخ كالنكاب، كيبمغ ،ىك الكياف التشريعي
 مف الكاليات الخمسيف، اما عدد اعضاء يف عضك عف كؿ كالية اثف100عدد اعضاء مجمس الشيكخ 

 كيتناسب مع عدد سكاف كؿ كالية، باالضافة الى ثالثة اعضاء عف 435مجمس النكاب فيبمغ 
. العاصمة كاشنطف

 

 :المجنة القومية لمحزب

 كيقع عمى ، تتشكؿ المجاف الخاصة باالحزاب السياسية مف بعض االفراد الذيف ينتمكف الى حزب معيف
 كتتككف ىذه ،عاتقيـ ميمات محددة لمقياـ بيا مف اجؿ تخفيؼ االعباء عف مياـ الحزب بشكؿ مباشر

 ىا اك مكاف، كيرجع ذلؾ الى مياـ المجنة التي ستقـك بيا، اك باالنتخاب الحزبي،المجاف سكاء بالتعييف
.  كتختمؼ ىذه المجاف مف حيث المياـ عف لجاف الككنغرس،كمكقعيا

 



  :الميبرالية

 ففي ،كىي مذىب سياسي كاقتصادم معان ،  كىي كممة التينية تعني الحر،اشتقت كممة ليبرالية مف ليبر
 الفرد كالتزاـ الحريات الشخصية كحماية الحريات يةالسياسة تعني تمؾ الفمسفة التي تقـك عمى استقالؿ

. السياسية كالمدنية

: مؤتمر حزبي

 مف اجؿ الترشيح لممناصب ،ف الى مؤتمر قكميمىك اجتماع منتسبي كمؤيدم حزب ما يختاركف مندكب
. عمياالحككمية اؿ

: نظام الحزبين

 كلكنيا ال تستطيع المنافسة ، مع كجكد احزاب صغيرة اخرل، فقط عمى السمطةافنظاـ يتنافس فيو حزب
.  السمطة ألسباب مختمفة، كىذا ينطبؽ عمى نظاـ الحزبيف في الكاليات المتحدة االمريكيةالى كصكؿلؿ

: نظام الكمية االنتخابية

صكت كاحد »ىك نظاـ ال يسمح باالنتخاب المباشر لمرئيس كنائبو مف ًقبىؿ الشعب األمريكي بطريقة 
نما يقكـ سكاف كؿ كالية بتكميؼ مندكبيف عنيـ بانتخاب الرئيس كنائبو، كىـ مف «لكؿ ناخب ، كا 
 .(المنتخبػػيف)يسمكف بػ 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

الفصل االول 

 لمدراسة  العاماالطار

 

 

 

 

 

الفصل االول 



 : لمدراسةالعاماالطار 

 خمفية الدراسة 1.1

كثيرا ما تشغؿ االنتخابات الرئاسية في الكاليات المتحدة االنظمة السياسية كاالحزاب كالمؤسسات كحتى 

 كما يمكف اف تؤثره عمى سياسات الدكؿ ، بسبب ما تعنيو تمؾ االنتخابات،المكاطنيف في الدكؿ االخرل

 الذم تؤديو االحزاب  الياـاالخرل كعمى االحزاب كالجماعات السياسية في ىذه الدكؿ، كبسبب الدكر

 كما تضع مف سياسات تؤثر عمى القضايا السياسية االمريكية ،السياسية في النظاـ السياسي االمريكي

 مف الميـ اف يقدـ رسالتو البحثية حكؿ الحزب الجميكرم كالحزب فقد رأل الباحث انوكالدكلية، 

. الديمقراطي في الكاليات المتحدة استكماال لدرجة الماجستير في الدراسات االمريكية

 دراسةاىمية ال 2.1

 لمميتميف بدراسة النظاـ السياسي االمريكي في (النظرية)مف الناحية العممية تكمف اىمية الدراسة 

التعرؼ عمى تاريخ االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة كبالذات الحزب الجميكرم كالحزب ضركرة 

 مف خالؿ تقديـ رؤية ،البنية التنظيمية ليذيف الحزبيف، كالكظائؼ االساسية ليماتبياف  ك،الديمقراطي

 الحزب الديمقراطي كالحزب كمفصمة حكؿ دكر كؿ مف االحزاب السياسية االمريكية طبيعةشاممة عف 

. ىماالجميكرم في النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة، كتبياف االختالفات بيف

 ، تيدؼ الدراسة الى اضافة معرفة عممية جديدة عمى االنتاج العممي كالمعرفي،كمف الناحية العممية

كالتي ربما تستفيد منيا مؤسسات المجتمع المدني كالحككمي، كاعتبار ىذا البحث مرجعان لمجامعات 

. ا المجاؿذ في قكالمراكز المختصة كالمؤسسات المعنية في الحصكؿ عمى المعرفة

  مشكمة الدراسة 3.1 



تتمتع الكاليات المتحدة االمريكية بقكة عالمية في كافة النكاحي كالمجاالت، كلعؿ مف بيف احد االسباب 

 ىك النظاـ السياسي الذم تحكـ بو الكاليات المتحدة، كبما اف ،كالعكامؿ التي اٌىمتيا الى ىذا الدكر

، فإف (الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي)النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة نظاـ ثنائي الحزب 

 كما اف تأييد المكاطف االمريكي ليذا ،لالحزاب السياسية في الكاليات المتحدة دكرا كبيرا في ىذا النظاـ

 يقـك عمى اسس كقكانيف ،التشكيؿ الحزبي جعؿ مف نظاـ الحكـ في الكاليات المتحدة نظاـ سياسي قكم

سعى الباحث  كمف ىنا ،تجعؿ الفارؽ كالمقارنة بينيا كبيف االحزاب السياسية في الكطف العربي كبيرا

 كالحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي بشكؿ خاص، ، ماىية ىذه االحزاب بشكؿ عاـالستطالع

 ،دراسة الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي في الكاليات المتحدةب  التعمؽكبالتالي تتركز مشكمة البحث في

 كتأثيرىا عمى المكاطف ، كدكرىما في العممية الديمقراطية، ككظائفيما، كبنيتيما،كتطكرىما الزمني

.  كاالختالؼ السياسي بينيماتشابومدل اؿتقييـ  ك،كاالنظاـ السياسي

االحزاب كالسياسة في ) في كتابو  قد سعى االمريكي كمينتكف لكرنس ركستيرككاف العالـ السياسي

ما ىي االختالفات بيف :  باالجابة عمى السؤاؿ التالي، جامعة ككرنيؿعف 1960الصادر عاـ (امريكا

 بانو ال تكجد ، التساؤؿ ذلؾالحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي؟ كفي خالصة بحثو يجيب عمى

 اك سياسية جذرية بيف الحزبيف، كبعد مركر خمسيف عاـ عمى ، اك ايدلكجية،ىنالؾ فركقات عقائدية

 آ لمعرفة اف كاف ىناؾ تغيير، نحاكؿ في ىذا البحث االجابة عمى ىذا السؤاؿ مرة اخرل،ذلؾ البحث

. عمى كضع ىذيف الحزبيف

 

 مبررات الدراسة 4.1 



 سكاء فيما ،خالؿ مراجعة الباحث لما نشر حكؿ االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة بالمغة العربية

 في الدراسات عددا قميال كجد ، اك تأثيرىا عمى النظاـ السياسي االمريكي، اك بنيتيا،يتعمؽ بتاريخيا

 كانما ،التي تناكلت مكضكع الدراسة، اما الدراسات المكجكدة منيا فقد اتسـ بعدـ العمؽ كالشمكؿ

 كترجمتيا ،لمحات مختصرة ضمف فصكؿ الدراسة، كقد قاـ الباحث باالستعانة ببعض المراجع االجنبية

كلذا فإف ىذه الدراسة تسعى لمبحث . مف اجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات المية لتدعيـ مكضكع الدراسة

 كبالذات حكؿ الحزب الجميكرم كالحزب ،بعمؽ حكؿ االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

 كدكرىا في النظاـ السياسي في الكاليات ، ككظائفيما، كتنظيميما،الديمقراطي مف حيث تاريخيما

. ا عمى التجربة الديمقراطية االمريكيةـ كمدل االختالؼ بينيما كتأثيره،المتحدة

  اسئمة الدراسة5.1

: تسعى الدراسة لالجابة عمى االسئمة التالية

 اكيؼ نشأ كتطكر الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي تاريخيا في الكاليات المتحدة حتى استقر1. 

  كما ىك الدكر التاريخي لالحزاب االخرل الصغيرة كلماذا تالشت ببطء؟،عمى ىذا النحك الحالي؟

في  (الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي)ما ىي العكامؿ التي ادت الى كجكد حزبيف كبيريف 2. 

الكاليات المتحدة كاستمرارىما لمكقت الحالي؟ 

  كما ىي االختالفات فيما بينيما؟،ما ىك النظاـ البنيكم كالتنظيمي لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي3. 

 ا االختالؼ عمى خيارات الناخب االمريكي؟ذككيؼ يؤثر ق

 كما ىك دكرىا في العممية ، ما ىي الكظائؼ االساسية اليامة لالحزاب في الكاليات المتحدة4.

االنتخابية كتسمية المرشحيف؟ 



 كبالذات الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي في دعـ العممية الديمقراطية ، ىؿ تعمؿ االحزاب السياسية5.

اـ االنتقاص منيا؟ 

 كما ىك الدكر الذم تمعبو في النظاـ ،ما مدل قكة االحزاب السياسية االمريكية في الكقت الحاضر 6. 

السياسي لمكاليات المتحدة؟ 

  لماذا ال تستمر االحزاب الصغيرة  كالناشئة كما ىك مستقبميا؟ 7.

 اىداف الدراسة  6.1

: ىدفت ىذه الدراسة الى

.  التعرؼ عمى تاريخ كنشكء االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة االمريكية1. 

 كخاصة في عممية الترشيح النظاـ السياسي االمريكيالتعرؼ عمى دكر االحزاب السياسية في 2. 

.  كدكر االحزاب السياسية الصغيرة في المنافسة الحزبية كاليدؼ مف دخكليا لالنتخابات،كاالنتخاب

التعرؼ عمى دكر االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة في دعـ العممية الديمقراطية اك االنتقاص 3. 

  .منيا

 مف ،(الحزب الديمقراطي كالحزب الجميكرم)  التعرؼ عمى الحزبيف الرئيسييف في الكاليات المتحدة4.

 .، كمدل االختالؼ بينيما كااليدلكجية لكؿ مف الحزبيف، كالبرامج السياسية، كالبنية،حيث التشكيؿ

 

  

 حدود الدراسة7.1 



 (الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي) كتتحدد في نشأة االحزاب السياسية كبالذات ،حدكد زمانية* 

 . حتى كقتنا الحاضر 1796في الكاليات المتحدة منذ عاـ

 . كتتحدد في الكاليات المتحدة االمريكية،حدكد مكانية* 

 

فرضيات الدراسة 8.1 

  :يف كىما اساسيتيفبنيت ىذه الدراسة عمى  فرضيت

ما بيف الحزب الجميكرم كالحزب مع مركر الزمف ازدادت الفركقات السياسية كااليدلكجية 1. 

 .الديمقراطي

 يعزز مف  في المجتمع االمريكي(الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي) كجكد حزبيف كبيريف اف2. 

 . في النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة السياسياالستقراريدعـ  ك،سير العممية الديمقراطية

 منيجية الدراسة9.1 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي كالمنيج التحميمي، فقد استخدـ الباحث المنيج  التاريخي لمبحث 

 كالحزب الديمقراطي كالحزب ،في تاريخ نشأة االحزاب السياسية  في الكاليات المتحدة بشكؿ عاـ

 مف خالؿ التسمسؿ الزمني لمكصكؿ بيما  لمكقت الحاضر، كمف ثـ استخدـ ،الجميكرم بشكؿ خاص

 كدكرىا ، كالفركقات السياسية بينيا، ككظائفيا،الباحث المنيج التحميمي لمكقكؼ عمى بنية ىذه االحزاب

 كالفركقات ، كفي النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة، كفي العممية الديمقراطية،في الترشيح كاالنتخاب

. السياسية بينيما 



 محددات الدراسة ومعوقاتيا  10.

كاجو الباحث صعكبة في الحصكؿ عمى الكثائؽ كالمصادر بالمغة العربية التي تتناكؿ االحزاب 

 كلكف حاكؿ الباحث التغمب ، كتأثيرىا عمى النظاـ السياسي االمريكي،السياسية في الكاليات المتحدة

 مف خالؿ دراسة الدكر الذم تمعبو االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة في ،عمى ىذه المعكقات

.  بما يتكفر مف كتب بالمغة االنجميزية،النظاـ السياسي

 

 استعراض عام لفصول الدراسة11. 

:  فصكؿ عمى النحك التاليسبعةتـ تكزيع الدراسة الى 

 كيستعرض الباحث في ىذا الفصؿ مككنات الدراسة بكافة ،يتضمف االطار العاـ لمدراسة: الفصل االول

.  كالفرضيات االساسية لو، كمبرراتو، كاىدافو، كالتي اشتممت عمى مشكمة البحث،عناصرىا المختمفة

 

 كما تـ استعراض االدبيات ،تـ في ىذا الفصؿ عرض االطار النظرم لمدراسة: الفصل الثاني

 حيث اشتمؿ عمى اىـ الدراسات كالمنشكرات كاالدبيات التي تناكلت المكضكع قيد ،كالدراسات السابقة

 كمكضحا أكجو االختالؼ بيف مكضكع ىذه الدراسة كتمؾ ، الضكء عمى نتائجياسمطآالبحث، ـ

. الدراسات

يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ تاريخ نشكء كتككيف االحزاب السياسية في الكاليات : الفصل الثالث

 كاالنقسامات الحزبية حتى استقرارىا عمى نمط كتقميد ، آخذان بعيف االعتبار انكاعيا،المتحدة االمريكية

 ىما ،سباب التي ادت الى كجكد حزبيف كبيريف في الكاليات المتحدةلالكما يتضمف ىذا الفصؿ ، معيف



الحزب الديمقراطي كالحزب الجميكرم، كما يعرض ىذا الفصؿ لبعض انماط االحزاب الصغيرة 

.  التي نشأت في الكاليات المتحدة بجانب االحزاب الكبيرة،(الثالثة)

يتضمف ىذا الفصؿ البناء التنظيمي لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي بدءآ مف المستكل : الفصل الرابع

المحمي كانتياءن بالمستكل القكمي، كما كيستعرض الباحث في ىذا الفصؿ مف جية الفركقات الحزبية 

 كمف جية اخرل ،(الحزب الديمقراطي كالحزب الجميكرم)بيف الحزبيف الكبيريف في الكاليات المتحدة 

 ، كالرأم العاـ كاالعالـ عمى االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة،يستعرض تأثير جماعات المصالح

 كمدل االلتزاـ ،كما يستعرض ىذا الفصؿ مدل قكة االحزاب في السياسية االمريكية في الكقت الحاضر

. بيا مف قبؿ المكاطنيف

 ينطكم ىذا الفصؿ عمى معرفة الكظائؼ االساسية لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي :الفصل الخامس

 كدكر ىذيف الحزبيف في عممية الترشيح كالعممية االنتخابية في االنتخابات ،في الكاليات المتحدة

. الرئاسية كالتشريعية

يتضمف ىذا الفصؿ الدكر الذم يمعبو الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي في : الفصل السادس

النظاـ السياسي تجاه السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية، كما يستعرض ىذا الفصؿ دكر االحزاب 

.  السياسية في العممية الديمقراطية

 مع ممحؽ ،يتضمف ىذا الفصؿ النتائج االساسية لمدراسة التي خمص الباحث الييا: الفصل السابع

.  يفلجدكؿ كمعمكمات عامة حكؿ رؤساء الكاليات المتحدة االربعة كاالربع

   

  



 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 

استعراض االدبيات االطار النظري و

 

 

 

 



الفصل الثاني 

استعراض االدبيات االطار النظري و

 االطار النظري لمدراسة1.2 

المشاركة ىي جكىر اك اساس الديمقراطية، فحجر االساس في الديمقراطية كطريقة في الحياة السياسية 

 ،كما يذكر الفيمسكؼ جاف دكم ىك مشاركة االفراد الناضجيف في كضع القيـ التي تنظـ حياة الجماعة

كالديمقراطية كفؽ ىذه النظرة تعني مشاركة االفراد كقدرتيـ عمى التأثير في صنع السياسات العامة في 

 كال جداؿ في اف جميع النظريات الديمقراطية تؤكد اىمية عنصر المشاركة في االنظمة ،دكليـ

 كال خالؼ في اف المشاركة ىي جكىر كاساس الديمقراطية، كاف كاف بعض منظرم ،الديمقراطية

الديمقراطية يركف بأف المشاركة الفعالة الحقيقية ال تكجد اال ضمف النمكذج الديمقراطي الغربي مف 

 .خالؿ االحزاب السياسية

 كىك نمط مف انماط -اف االتصاؿ الشخصي بالمسؤكليف كتقديـ المطالب ليـيرل بعض الدارسيف 

ىك اكثر تأثيرا عمى صنع السياسة العامة مف االنتخابات - المشاركة المعركفة في بعض الدكؿ النامية

 فاالنتخابات التي تؤدم الى ايصاؿ حزب اك مجمكعة احزاب الى السمطة ال تكفي كحدىا ،الديمقراطية

 ،لمتأثير في مكقؼ كقرارات الحزب داخؿ السمطة كالتي تختمؼ كثيرا عف مكاقفو ككعكده خارج السمطة

كلمعالجة ىذه المشكمة فمقد تطكرت في امريكا كاكركبا قنكات عديدة لالتصاؿ الشخصي بيف اعضاء 

 كلكف نتج عف ذلؾ اف جماعات المصالح كليس االفراد كانت ىي المستفيد ،البرلمانات كالناخبيف

 كلقد اكضح ىنرم كاريؿ ،االكبر مف ىذه الصمة ذات التأثير القكم الفعمي عمى صنع السياسة العامة

 الذم اكضح فيو اف الديمقراطية االمريكية قد (انحدار التعددية االمريكية)ىذه النقطة في كتابو 



 كقاؿ باف المؤسسات التجارية ،اصبحت ديمقراطية جماعات المصالح كليست ديمقراطية الشعب

كالنقابات كاتحادات االطباء كالمحاميف كجماعات المزارعيف ىي التي تصنع السياسة العامة االمريكية 

.  بالشكؿ الذم يخدـ مصالحيا

فنظرة مقارنة بسيطة بيف الديمقراطية الغربية كالديمقراطية في الدكؿ النامية تكضح بعض الفركقات 

 لقد اعتمد تطكر الديمقراطية في امريكا كاكربا عمى اسس فكرية سبقت تطكر :اكال- :الجكىرية التالية

 كلكف عممية التحكؿ الديمقراطي في الدكؿ النامية التي بدأت ،المؤسسات الديمقراطية في ىذه الدكؿ

. بشكؿ كاسع في اعقاب انتياء الحرب الباردة لـ تعتمد عمى ارضية فكرية لمديمقراطية في ىذه الدكؿ

لقد جاء التطكر الديمقراطي في الدكؿ الغربية بعد تكفر بعض العكامؿ التي يسمييا البعض : ثانيا

 ، كتتضمف عكامؿ سياسية خاصة بتطكر الذاتية اك اليكية الكطنية لمدكلة،بمتطمبات الديمقراطية

 فقد ناميةدكؿ اؿاؿ كاما التحكؿ الديمقراطي المعاصر في ،كعكامؿ اقتصادية كاجتماعية كعكامؿ ثقافية

.  بدأ قبؿ نضكج بعض متطمبات الديمقراطية االجتماعية كاالقتصادية الميمة

 ،لقد مرت الديمقراطيات الغربية بمراحؿ تاريخية طكيمة قبؿ اف تصؿ الى كضع نمكذجيا الحالي: ثالثا

فقد كانت االنتخابات في امريكا في بدايتيا مقصكرة عمى المتعمميف كدافعي الضرائب كاصحاب 

 كعمى الرغـ مف اف الديمقراطية االمريكية تعكد الى النصؼ االكؿ مف القرف التاسع عشر، ،االمالؾ

فمـ تتمكف النساء في امريكا مف المشاركة في االنتخابات اال في بداية الخمسينات الميالدية في القرف 

بقي االمريكيكف السكد محركميف مف المشاركة في االنتخابات لسنكات طكيمة بعد تمتع ك ،العشريف

 كلقد شيدت دساتير الدكؿ الديمقراطية الغربية مجمكعة مف ،االمريكييف البيض بحؽ االنتخابات

.  التعديالت الميمة خالؿ القرف العشريف كذلؾ بيدؼ تطكير عممية مسارىا كتقدميا الديمقراطي



اف مشاكؿ االحزاب السياسية ال تقتصر في الحقيقة عمى احزاب الدكؿ النامية، كلكنيا تمتد لتشمؿ 

االحزاب السياسية في الدكؿ الديمقراطية الغربية، كاف االدبيات السياسية المعنية باالحزاب السياسية في 

 ،ىذه الدكؿ تشتمؿ عمى مجمكعة مف الدراسات التي عالجت مشاكؿ االحزاب في الديمقراطية الغربية

 كلقد نتج عف تعدد مشاكؿ ،كاىتمت بابراز الفجكة بيف كعكدىا السياسية كالتزاميا بتنفيذ تمؾ الكعكد

االحزاب السياسية سكاء في الدكؿ الديمقراطية اك الدكؿ النامية كجكد ظاىرة يمكف اف نسمييا بظاىرة 

عدـ ثقة االنساف العادم باالحزاب السياسية كبشعاراتيا البراقة كالبرامج التي تتبناىا في حمالتيا 

 كاف الشعكب تقدـ عمى انتخاب االحزاب السياسية ألنيا مكجكدة في الساحة السياسية كليس ،االنتخابية

 .الف لدييا قناعات راسخة بأف االحزاب تشكؿ البديؿ االفضؿ

 ليس اليدؼ مف طرح ىذه االفكار ىك القكؿ باف الديمقراطية الغربية ىي ديمقراطية قبيحة اك سيئة 

 حكؿ دكر االحزاب السياسية كال، كلكف الغرض المرجك مف طرحيا ىك اثارة بعض التساؤالت الميمة

 عممية نقؿ النمكذج الديمقراطي الغربي الى الدكؿ النامية، كاف عدـ كحكؿ في الديمقراطيات الغربية،

 فيناؾ نماذج ، ال يعني اف البديؿ ىك حكـ شمكلي استبدادم سيئناميةدكؿ اؿاؿتطبيؽ ىذا النمكذج في 

يمكف اف تحقؽ اىداؼ الديمقراطية اك اىداؼ الحكـ الصالح كتككف اكثر انسجاما مع ظركؼ 

.  كخصائص مجتمعات الدكؿ النامية

الحديثة، ارتبط ظيكرىا بظيكر المجالس  تعتبر االحزاب  بصكرتيا الحالية مف المفاىيـ السياسية

كمبدأ سيادة الشعب، كتاريخيا تكجد امثمة عديدة عمى  النيابية، كىي بذلؾ ناتج مف نتائج الديمقراطية

كلـ يختمؼ مفكرك عمـ السياسة كثيرا في تعريؼ . احزاب سياسية تحكؿ كتؿ كجماعات انتخابية الى

تجمع اك تنظيـ يضـ مجمكعة مف االشخاص يعتنقكف : فعرفكا الحزب عمى انو  االحزاب السياسية،

يعممكف عمى تحقيقيا،  االساسية، أك يسكد بينيـ اتفاؽ عاـ حكؿ اىداؼ سياسية معينة نفس المبادئ



الشؤكف السياسية في الدكلة، يخكضكف المعارؾ  كيسعكف الى ضماف تأثيرىـ الفعاؿ عمى ادارة

كالفرؽ الكبير كالميـ . الحككمية اك تسمـ ادارة دفة الحكـ االنتخابية عمى امؿ الحصكؿ عمى المناصب

كمنظمات المجتمع المدني ىك سعي االحزاب الحثيث لمكصكؿ الى السمطة اك  بيف االحزاب السياسية

. بينما ال يشكؿ ىذا االمر اية اىمية لدل القائميف عمى منظمات المجتمع المدني المشاركة فييا،

العريقة دكرا ميما كحيكيا، كتمثؿ العمكد الفقرم لمحياة  تمعب االحزاب السياسية في الديمقراطيات

كفعاليتو نتائج االنتخابات التي تشارؾ فييا، فيي اما اف تستمـ السمطة  السياسية، كيتبع اىمية دكرىا

كتسيطر عمى البرلماف، اك تككف في المعارضة، فتمعب دكر المراقبة كالمحاسبة عمى  كتدير الحككمة

اميركا  كما في)اك االحزاب التي في الحككمة، كلف يتأثر اداء االحزاب اذا تقاسـ حزباف  الحزب

، الف معظـ ىذه االحزاب (كفرنسا المانيا كالنمسا)الحياة السياسية، اك مجمكعة مف االحزاب  (كبريطانيا

كاحتراـ الرأم اآلخر كحقكؽ االنساف، كالعمؿ عمى  ممزمة باظيار االحتراـ لقكاعد النظاـ الديمقراطي،

كلف يبقى دكر االحزاب كاضحا جميا عند االنتقاؿ . الدستكرية دعـ كادامة دكلة القانكف كالمؤسسات

العالـ الثالث، الف التعقيد كالغمكض سيسكد مشيد معظـ االحزاب، كيأتي  لمحديث عف دكرىا في دكؿ

 متابعة ظركؼ نشأة كتأسيس ىذه االحزاب، كىك االمر الذم يكليو اساتذة العمـك السياسية التعقيد مف

 .اىمية كبيرة، في تحديد انكاعيا كاسباب تعددىا

نسبة لمكاليات المتحدة كمنذ استقالليا كحتى الكقت الحاضر يسيطر الحزباف الجميكرم كالديمقراطي اؿفب

عمى كافة مجريات الحياة السياسية في الكاليات المتحدة األمريكية فرئاسة الجميكرية كعضكية مجمسي 

الشيكخ كالككنجرس كحكاـ الكاليات يسيطر عمييا الحزباف ، لدرجة أف ثمثي الشعب األمريكي يصنفكف 

أنفسيـ إما جميكرييف أك ديمقراطيكف، كيحصؿ الحزباف في جميع انتخابات الرئاسة األمريكية عمى 

.  مف أصكات الناخبيف، بينما يحصؿ الحزب الثالث عمى الباقي% 95نسبة تصؿ إلى 



كبالرغـ مف استمرار محاكالت إنشاء حزب ثالث إال أف ىذه المحاكالت كانت تؤدم دائما إلى نشكء 

. أحزاب صغيرة محدكدة الحجـ اليمكف أف تصؿ إلى الحكـ أك السمطة

ق الدراسة في االحزاب السياسية بشكؿ عاـ، كفي الحزب الجميكرم كالحزب ذكمف ىنا تبحث ق

الديمقراطي بشكؿ خاص في الكاليات المتحدة االمريكية، مف خالؿ تاريخيا، كبنيتيا، كدكرىا في النظاـ 

السياسي، كقد ركزت الدراسة عمى الحزبيف السياسييف، الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي بصفتيما 

الحزبيف االساسياف كالكبيراف في الكاليات المتحدة، كما انيما الحزباف الكحيداف المسيطراف عمى النظاـ 

 . (الككنغرس)، كالسمطة التشريعية (الرئيس)ية ذالسياسي االمريكي مف خالؿ السمطة التنفي

اف الدراسات السابقة كاالدبيات المنشكرة حكؿ االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة قد شكمت 

االرضية االساسية التي استمد منيا الباحث االفكار كالمعمكمات الميمة، لتدعيـ دراستو حكؿ االحزاب 

السياسية في الكاليات المتحدة مف حيث تاريخيا، كبنيتيا، كدكرىا في النظاـ السياسي، كيستعرض 

ا الفصؿ االفكار االساسية لمدراسات اليامة التي تناكلت االحزاب  السياسية في ذالقسـ الثاني مف ق

كقد افرد الباحث الفصؿ . ق الدراسة بنتائج ميمة حكؿ مكضكع الدراسةذالكاليات المتحدة، كقد انتيت ق

كما تـ ارفاؽ جدكؿ . ق الدراسة لمنتائج التي تكصؿ الييا حكؿ مكضكع الدراسةذالسابع كاالخير مف ق

 .تكضيحي كمعمكمات ميمة كمفيدة لرؤساء الكاليات المتحدة االربع كاالربعيف كممحؽ لمدراسة

 

 

 



 استعراض االدبيات والمنشورات حول موضوع الدراسة

 بالدراسةمراجعة الكتب المتعمقة  2.2

في بابو االكؿ " الديمقراطية والتعددية السياسية"يتناكؿ الكاتباف محمد كمنذر الدجاني في كتابيما

 كفي الباب الثاني مف الكتاب يتناكؿ ، كشركط نجاحيا، كفرضياتيا، كركائزىا،تعريؼ الديمقراطية

كيبيف الكاتباف في ركائز التعددية .  كفرضياتيا، كركائزىا، تعريفيا،الكاتباف مفيـك التعددية السياسية

  الكاتباف كما يبيف، االمريكيالنظاـ السياسي كاساليب ضغطيا عمى ،مفيكـ جماعات المصالح

 يكجد الكثير مف ، الجميكرم كالديمقراطي مف فئات الشعب االمريكييفاالنجذابات التقميدية لمحزب

اف  كقد استع،االمثمة الميمة المتعمقة بالشؤكف االمريكية التي تساعد الدارس عمى فيـ اكضح لمكتاب

مكضكع الدراسة، يختمؼ ىذا الكتاب عف  بالكثير مف االمثمة مف ىذا الكتاب مف اجؿ تدعيـ الباحث

ىذه الدراسة مف ناحية اف الكتاب يتحدث بشكؿ شمكلي حكؿ المكاضيع السابقة كلك اف بعض تمؾ 

المكاضيع مختصة بالشؤكف االمريكية، اال اف ىذه الدراسة تبحث في الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي 

بعمؽ كاختصاص اكثر مف اف تجمع بيف طياتيا مكاضيع تتعمؽ بالديمقراطية كالتعددية السياسية بالرغـ 

  (.1998 ،الدجاني) .مف اف االطار النظرم ليذه الدراسة حكؿ الديمقراطية في الكاليات المتحدة

الرأي العام واالحزاب السياسية في : دور المواطن السياسي في الديمقراطيات الغربية"كينطكم كتاب

 رسؿ جيو عمى دكر ، لممؤلؼ دالتكف"الواليات المتحدة وبريطانيا العظمى والمانيا الغربية وفرنسا

 كدكر ىؤالء المكاطنيف الذيف يككنكف ،ف الذيف يمثمكف اراءىـمالمكاطنيف في اختيار قادتيـ السياسي

لمشاركة التقميدية با ليس فقط ، كالتي تعمؿ باساليب كطرؽ مختمفة،جماعات سياسية تسمى االحزاب

 كما يشرح ىذا الكتاب ، كانما فكؽ ذلؾ تككف احزاب انشطة كاحتجاج قكية،في النظاـ السياسي



 كالتي يضع ،لخيارات التي يجب عمى المكاطف اتباعيا مف اجؿ التأثير في الديمقراطيات الغربيةا

 التي يعتقد ، كاالنتخابات،تراعؽاساس ىذه الخيارات بااللماـ الجماعي حكؿ ىدؼ معيف في عممية اال

 كما يكجد في ىذا الكتاب الكثير مف ،الكاتب بأنيا السبيؿ االكثر تأثيرا في العممية الديمقراطية

 مف خالؿ ، التي تجعؿ مف االفراد قادريف عمى ترجمة ارائيـ كمعتقداتيـ الى قرار محدد،الشركحات

 كالنسب المئكية التي ، يزخر ىذا الكتاب بالكثير الكثير مف الجداكؿ،الرأم العاـ كالسمكؾ السياسي

، يختمؼ الكتاب عف الدراسة الحالية مف حيث اف االمكر كالمكاضيع التي يتطرؽ ليا تدعـ اراء الكاتب

ىذا الكتاب ىي عف كافة الدكؿ الغربية كبشكؿ عاـ دكف التخصص في دكر االحزاب بدكلة محددة 

  (.1996 ،دالتكف). كما في ىذه الدراسة الحالية

 يتحدث الكاتب عف دكر النخب السياسية في ، لمكاتب مكريس بارنتي"ديمقراطية لمقمة"في كتاب 

 كيقًصد بالنخب ، مف خالؿ القكة التي تتمتع بيا، ككيفية سيطرتيا عمى السمطة،الكاليات المتحدة

 ، كحتى جماعات الضغط، اك حتى فرد يتمكف مف السمطة السياسية، اك جماعة،السياسية كؿ حزب

 كخاصة الحزب الجميكرم ،كيقدـ الكتاب تفسير شامؿ لدكر االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

 كما يشرح الكتاب في ىذا الصدد لمدكر ، كاالنتخاب، كدكرىا في عممية الترشيح،كالحزب الديمقراطي

،  كالتي غالبا ما تفشؿ في ذلؾ، االحزاب الصغيرة مف اجؿ المشاركة في الحياة السياسيةتقـك بوالذم 

يختمؼ ىذا الكتاب عف الدراسة الحالية بأف ىذا الكتاب لـ يتطرؽ الى الفركقات بيف الحزبيف الجميكرم 

  (.2005 ،بارنتي) .كالديمقراطي

كآخركف بشكؿ تفصيمي لفركع نظاـ الحكـ ,  ساملممؤلفيف" اسس الحكم في امريكا"يستعرض كتاب 

لمؤسسات كالجماعات ا ستعرض لدكر كما م،السياسي في الكاليات المتحدة االمريكية مف جميع النكاحي

في الفصؿ السابع مف الكتاب عرض كيقدـ  ،حككمية التي تؤثر في صناعة القرار السياسياؿغير 



 ، كدكرىا في العممية االنتخابية،تفصيمي كمكسع لتاريخ نشكء االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

 كجكد نظاـ الحزبيف في الكاليات تاب الؾيستعرض كما ، ككظائفيا، اك التشريعية،سكاء التنفيذية

 البناء  الكتاب كما يستعرض، كالعكامؿ التي تؤثر في انتماء المكاطنيف لالحزاب السياسية،المتحدة

 كشرح عمؿ المجاف التي تعتبر ،(الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي) يف،الكبيربيف التنظيمي لمحز

، يختمؼ ىذا الكتاب  كدكرىا في االنتخابات،االساس في تنظيـ االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

عف ىذه الدراسة بانو مف الرغـ اف ىذا الكتاب يتحدث عف دكر االحزاب في العممية االنتخابية اال انو 

لـ يتطرؽ لدكر ىذه االحزاب في النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة بشكؿ مختص كانما لمحات 

 .مختصرة في فصكؿ الدراسة، كما انو لـ يتطرؽ لدكر االحزاب السياسية في العممية الديمقراطية

  (.1978 ،اخركف  ك،سام)

 مف حيث الحقكؽ ، تعريؼ الديمقراطية في الكاليات المتحدة"ما ىي الديمقراطية"تتضمف منشكرة 

 كعممية ، كاالنتخابات االمريكية، لحكـ القانكفا مكجزا كما تتضمف عرض،كالكاجبات لمدكلة كالشعب

 ، كتشرح دكر السياسة كالتعددية السياسية في الدكلة،الحد كالتكازف في النظاـ السياسي االمريكي

 كاالعالـ في ، كالرأم العاـ، كجماعات المصالح،كتعرض ايضا بصكرة مختصرة دكر االحزاب

، اف اغفاؿ البناء التنظيمي كالكظائؼ الحزبية في ىذه المنشكرة جعميا اقؿ تميزا مف ىذه الديمقراطية

ما ىي ). الدراسة التي ناقشت البناء التنظيمي كالكظائؼ اليامة لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي

 (. 1991الديمقراطية، 

 التي تفسر بعض ،عمى مجمكعة مفصمة مف القضايا كالشركحات" حقوق االفراد"كتاب يتضمف 

 بالحرية  الكتاب فيبدأ، كاالفراد في الكاليات المتحدة،المسائؿ الجكىرية التي تخص النظاـ السياسي

 كالكثير مف المسائؿ ، كحرية التعبير، كمف ثـ يتطرؽ الكتاب لحرية الصحافة،الدينية اساسيا كتطكرىا



 ، منذ بدايات الدكلة كحتى الكقت الحاضر، كينتيي الكتاب بالحديث عف حؽ االقتراع لمفرد،االخرل

، كقد استعاف الكاتب  لمكثير مف القضايا التي ساىمت في صدكر قانكف حؽ االقتراع العاـامتعرض

ببعض االفكار التي تستعرض الرأم العاـ، كاالعالـ، كالتي ضمنيا في الفصؿ الخامس مف الرسالة، 

يختمؼ ىذا الكتاب عف ىذه الدراسة مف حيث التخصص في الجانب الديني تجاه االحزاب كحقكؽ 

االفراد في النظاـ السياسي بحيث انو اغفؿ لمكثير مف المسائؿ التي تخص الحزبيف الجميكرم 

 (.2001حقكؽ االفراد، ). كالديمقراطي

،   كالكثائؽ الفدرالية، نظرة عامة حكؿ الدستكر االمريكي"موجز نظام الحكم االمريكي"يقدـ كتاب 

 المتمثؿ بالفرع ،فرع نظاـ الحكـ االمريكيال كبدايات تككيف الدكلة، كالمؤسسكف االكائؿ، كيتضمف شرح

 ، كالذم يناقش فيو طبيعة عمؿ الككنغرس كسمطاتو،(الككنغرس) كالفرع التشريعي،(الرئاسة)التنفيذم

 ككيفية التنسيؽ بيف ، كالحككمة القكمية، كما يناقش دكر الحككمات المحمية،كمف ثـ الفرع القضائي

، اف ىذا الكتاب يتحدث بشكؿ شامؿ جدا حكؿ النظاـ السياسي كلـ يتطرؽ بشكؿ تمؾ الحككمات

مفصؿ اك معمؽ حكؿ الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي كىذا ما ميز الدراسة الحالية عف ىذا الكتاب 

مكجز نظاـ الحكـ االمريكي، ). مف حيث التخصص بالحديث عف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي

 .( (ت,ب)

 نظرة شاممة عمى الحككمات القكمية كالمحمية في الكاليات "كيف تحكم الواليات المتحدة"يمقي كتاب 

 كما يشرح اكجو ، ككيفية تفاعؿ ىذه الحككمات الفدرالية مع بعضيا داخؿ النظاـ السياسي،المتحدة

 ، كالككاالت بيف نظاـ الحكـ االمريكي، كالكزارات، كالفرع التنفيذم، الفرع التشريعي فيالشبو كاالختالؼ

 كما يعرض لمخطط الضكابط كالتكازنات في نظاـ الحكـ ،كاالشكاؿ االخرل مف الحككمات الديمقراطية

 ،حككمية التي تؤثر في السياسة العامةاؿلحديث عف المؤسسات غير با الكتاب كينتيي ،االمريكي



، يختمؼ ىذا الكتاب عف الدراسة الحالية مف انو دراسة  السياسية في الكاليات المتحدةكمنيا االحزاب

كيؼ ). مختصة بالنظاـ السياسي االمريكي بشكؿ عاـ كليس بفرع معيف اك مؤسسة سياسية معينة

 (.2004تحكـ الكاليات المتحدة، 

 الضكء عمى مفيـك ،فيكرينا كآخركف.  لممؤلفيف مكريس بي"الديمقراطية االمريكية الجديدة" كتابيمقي

 كما يتحدث الكتاب عف الحككمة االمريكية ، بشكؿ تطبيقي كمكسع،الديمقراطية في الكاليات المتحدة

 كما يفرد الكتاب في ، كجماعات المصالح في الكاليات المتحدة، كاالعالـ، كالرأم العاـ،بفركعيا الثالث

 ككيؼ تساىـ تمؾ ،فصمو الثامف تغطية شاممة لتاريخ نشكء االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

 كمدل قكة االحزاب ، كيفسر الكتاب نظاـ الحزبيف في الكاليات المتحدة،االحزاب في العممية الديمقراطية

 كما يشرح ، االحزاب السياسية دكر مقابؿ في السياسة كدكر جماعات المصالح،في الكقت الحاضر

 كينتيي بخالصة مفادىا انو بالرغـ مف اف الدستكر ،لعممية االنتخابية لمرئيس كالككنغرساالكتاب 

 اال انيا اخذت مكانة قكية في الكاليات المتحدة ،االمريكي لـ يشر الى كجكد االحزاب بأم مف فقراتو

، تتشابو الدراسة الحالية كتمتقي بالكثير مف االفكار  كنظاـ حزبي قكم، ككظائؼ،تتمتع بتنظيـك

المكجكدة في ىذا الكتاب اال اف الدراسة الحالية قد جمعت بيف طياتيا لمكثير مف االفكار التي تتعمؽ 

 .بالتنظيـ الحزبي كالكظائؼ الحزبية لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي كىذا ما ميزىا عف اىذا الكتاب

(. 2008 ،آخركف  ك،فيكرينا)

االساسيات االكلية عف " نظام الحكم في الواليات المتحدة االمريكية"  في كتابو الرم الكيتزيتناكؿ

 كالرأم العاـ ،فرع الحككمية الثالثةاال  في فصكلو كيغطي الكتاب،المؤسسات السياسية االمريكية

 ، كالحمالت االنتخابية، كالتصكيت، كالبيركقراطية، كجماعات المصالح، كاالحزاب،ككسائؿ االعالـ

 ، مف حيث االسس كالمككنات، الفصؿ الرابع الحديث عف االحزاب السياسيةكيتناكؿ ،كاالنتخابات



 شرح كينتيي الفصؿ ب. كانماط االحزاب الصغيرة، كاسباب كجكد نظاـ الحزبيف، كتاريخيا،ككظائفيا

 الكثير مف االمثمة الكاقعية التي تدعـ كيتضمف الكتاب ،تنظيـ االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

 جماعات المصالح  تأثيرفي فصمو الخامس الحديث عفالكتاب كما يتناكؿ  الكاردة فيو، المعمكمات

، تختمؼ الدراسة الحالية عف ىذا الكتاب مف حيث  كخصكصا في الحمالت االنتخابية،عمى االحزاب

اف الدراسة تناكلت دكر الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي في العممية الديمقراطية بعكس ىذا الكتاب الذم 

 .(1996 ،الكيتز) .لـ يتطرؽ اطالقا لمحديث عف ىذا المكضكع

ف ثيكدكر لكم كبنياميف مبجزئو االكؿ كالثاني لمكاتب" الحكومة االمريكية الحرية والسمطة "يناقش كتاب

 التنفيذم كالتشريعي كالقضائي كؿ عمى ،النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة بفركعو الثالث ،جنسبرج

 كذلؾ في ، كالتي مف ضمنيا االحزاب السياسية،حككميةاؿ كما يتحدث عف المؤسسات غير ،حده

 تاريخ االحزاب لشرح بشكؿ مختصر ا الفصؿذ في ق حيث يتطرؽ الكاتباف،الفصؿ الحادم عشر

 كقصر عمرىا كعدـ ، مف حيث مشاركتيا باالنتخابات، االحزاب الثالثةكيتحدث عف ،السياسية

 مثؿ سياسة ، االسباب التي تؤدم الى ضعؼ التنظيـ الحزبيكيعدد كما ،منافستيا لالحزاب الرئيسية

 كفي ، كينتيي الفصؿ بالحديث عف دكر االحزاب السياسية في السياسة المعاصرة،التكنكلكجيا الحديثة

 كيستشيد الكاتباف ، كخصكصا دكر االحزاب في الرئاسة كالككنغرس،الحككمة القكمية لمكاليات المتحدة

بالرغـ مف اف ىذا الكتاب يتناكؿ االحزاب السياسية . بالكثير مف االمثمة التي اغنت الكتاب بالمعمكمات

 بما  كمرجع ميـ،في الكاليات المتحدة بشكؿ مختصر اال انو كاف مف المصادر الميمة لالستعانة بو

، يعتبر ىذا الكتاب شبيو بالدراسة الحالية الى حد كبير كلكف الدراسة فيو مف معمكمات في ىذه الرسالة

الحالية تطرقت الى الكظائؼ االساسية لالحزاب السياسية كالى الدكر الذم تمعبو االحزاب السياسية في 

 .(2006 ،جينسبرج لككم ك) .العممية الديمقراطية كىذا ما ميز الدراسة الحالية عف ىذا الكتاب



 ،ف مايكؿ ككربت كجكليا ككربتمالجزء الثاني لمكاتب" الدين والسياسة في الواليات المتحدة"يمقي كتاب 

 كبناء المستعمرات في ، منذ اليجرة،الضكء عمى التفاعالت بيف الديف كالسياسة في الكاليات المتحدة

 كالديف ، بما فييا التفاعالت بيف الديف كالرأم العاـ، حتى نياية القرف العشريف،القرف السابع عشر

 كما تقـك ، بما فييا جماعات الضغط الدينية، كنتائج المؤثرات الدينية عمى الحياة السياسية،كالسياسة

 ، يقسـ الكتاب المجتمع االمريكي الى فئات دينية مختمفة،بو تجاه النظاـ السياسي كاالحزاب السياسية

 يجمع الكتاب بيف صفحاتو . كتأثيرىا عمى النظاـ السياسي،كيناقش تكجيات كقكة كؿ فئة بحد ذاتيا

، يختمؼ ىذا الكتاب عف قدر كبير مف استطالعات الرأم حسب ما تقتضيو المعمكمات المكجكدة فيو

الدراسة الحالية مف حيث اف الكتاب ناقش فقط دكر الجانب الديني لالحزاب في التأثير عمى النظاـ 

 (.2002ككربت، ). السياسي كاىمؿ الجكانب االخرل

.  لممؤلؼ جيرالد ـ"(عواطف ومصالح)مفاىيم االحزاب السياسية لمديمقراطية االمريكية"يتناكؿ كتاب 

 ثالث كيفسر تمؾ التأثرات مف خالؿ ،لديمقراطية كاالحزاب السياسيةا التأثيرات المتشابكة بيف ،بكمبر

 كيقدـ تحميؿ لمصطمح العكاطؼ كالمصالح كالبيركقراطية ، كنظرم، تجريبي، شخصي،مستكيات

ة حكؿ الكثير مف االحزاب م يجمع ىذا الكتاب مفاىيـ نظرية كتجريب،الحزبية المعاصرة كحدكدىا

 كما ، كدكرىا في العممية الديمقراطية مف منطمؽ المصالح كالعكاطؼ بيف الطرفيف،السياسية في العالـ

 كعالقة ، ككجيات النظر االصالحية لممفاىيـ الحزبية،يناقش تأثير كدكر االنتخابات في االحزاب

المعمكمات حكؿ االحزاب السياسية في  لكثير مفا الكاتب شرح م،االحزاب السياسية باالنظمة السياسية

 ، اك االحزاب الصغيرة، الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطييف الكبيريف سكاء الحزب،الكاليات المتحدة

كيضع الكثير مف االمثمة التي تؤكد تمؾ العالقة المتشابكة بيف االحزاب كالديمقراطية عمى المستكيات 

، اف ىذا الكتاب قد ادخؿ العامؿ التجريبي كالشخصي في ىذه الدراسة الشخصية كالتجريبة كالنظرية

لسبب كجكده في مجتمع الدراسة، كلكنو اغفؿ الكالء الشعبي ليذه االحزاب كناقش امكاني اصالح ىذه 



االحزاب دكف التطرؽ لمدل الكالء الشعبي ليذه االحزاب كدكرىا الميـ في النظاـ السياسي كىذا ما 

  (.1994 ،بكمبر) .اختمفت عنو ىذه الدراسة الحالية

لتركيبة ا " الكونغرس والنظام السياسي االمريكي"يستعرض الكاتب محمد ياسيف العيثاكم في كتابو

 كما يعرض الكاتب ، بشقيو مجمس النكاب كمجمس الشيكخ،القانكنية كالسياسية لمككنغرس االمريكي

 كما ، ككيفية تشكيؿ السياسات كالتصكيت عمييا في الككنغرس،لدكر الككنغرس في الحككمة االمريكية

 عمى االحزاب المرتكزة بصكرة اساسية ، ككيفية تشكيميا،يعرض لكيفية عمؿ المجاف في الككنغرس

  (.2008 ،العيثاكم). السياسية

  محمد ياسيف العيثاكم، لمكاتب"السياسة االمريكية بين الدستور والقوى السياسية"ق الثاني كفي كتاب

 االحزاب كخاصة ،يستعرض الكاتب اىـ القكل السياسية الفاعمة كالمؤثرة في النظاـ السياسي االمريكي

 كيشرح الكاتب الىـ الكظائؼ كاالعماؿ التي تقـك بيا االحزاب السياسية في النظاـ ،السياسية

 كما يستعرض الكاتب ، كما ىك الدكر الذم تمعبو االحزاب السياسية في الككنغرس كالرئاسة،السياسي

 اك انتخابات ، سكاء المحمية،الىـ االدكار التي تقـك بيا االحزاب السياسية اثناء فترة االنتخابات

، يختمؼ ىذا الكتاب بجزئو االكؿ كالثاني عف ىذه الدراسة مف حيث  اك االنتخابات الرئاسية،الككنغرس

اف الكتاب يناقش تأثير االحزاب عمى الككنغرس كالرئاسة بشكؿ اساسي مع اىماؿ لمكثير مف الجكانب 

العيثاكم، ). التي تخص الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي كىك الشيء الذم لـ تيممو الدراسة الحالية

2009.) 

 كما يتضمف ،المبادئ االساسية لمديمقراطية في الكاليات المتحدة" اوراق الديمقراطية" يناقش كتاب

 كحقكؽ ، ككسائؿ االعالـ في النظاـ السياسي،عات المصالحاالكثير مف الشركحات حكؿ دكر جـ

 شركحات لطبيعة مبادئ االنتخابات في المجتمع  الكتاب كما يضع، كالنظاـ الفدرالي،االقميات



، كقد استعاف الكاتب بالكثير مف االمثمة مف الكتاب لتدعيـ آراءه، الديمقراطي كاالنتخابات االمريكية

حكؿ بعض القضايا التي تـ االشارة الييا في الدراسة، اف الدراسة الحالية مختصة بالحزبيف الجميكرم 

كالديمقراطي كىذا ما ميزىا عف ىذا الكتاب الذم لـ يعطي الحديث عف االحزاب السياسية في الكاليات 

اكراؽ ). المتحدة حقو كلك بشكؿ مقبكؿ كلكنو تحدث عف االحزاب السياسية بصكرة سريعة كمختصرة

 (.2002الديمقراطية، 

 حياة باراؾ اكباما  "باراك اوباما الرئيس الرابع واالربعون لمواليات المتحدة"تستعرض منشكرة 

 ككيفة صعكده عف طريؽ ، ككجكده في مجمس الشيكخ كنائب كمرشح عف الحزب الديمقراطي،السياسية

 كما تستعرض المنشكرة اثناء ، كامكانياتو المعنكية في الكصكؿ الى الرئاسة،الحزب الديمقراطي

 كقكل التكازف بيف الحزب الجميكرم ،عرضيا لسيرة باراؾ اكباما عممية الترشيح لمنائب كالرئيس

 اثناء فترات حكـ متفرقة حتى تكلي باراؾ اكباما لمرئاسة ،كالحزب الديمقراطي في الككنغرس

 اف ىذا الكتاب اقتصر عمى دكر الرئيس باراؾ اكباما في الحزب الديمقراطي كاف ىذا .2009عاـ

باراؾ اكباما الرئيس ). الكتاب ليس مختصا باالحزاب السياسية كىذا يختمؼ كثيرا عف الدراسة الحالية

 (.2009الرابع كاالربعكف لمكاليات المتحدة، 

لمبحث في الفركقات " االحزاب والسياسة في امريكا"سعى الكاتب كمينتكف ركستير في كتابو 

كاالختالفات الجكىرية بيف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي مف كافة الجكانب، كينتيي الكاتب 

الى نتيجة مفادىا بأنو ال تكجد ىناؾ فركقات عقائدية، اك ايدلكجية، اك سياسية جذرية بيف الحزب 

الجميكرم كالحزب الديمقراطي، كتأتي الدراسة الحالية لتفسر كتحمؿ اف حدث ىناؾ تغيير في ىذه 

الفركقات، كالتي كانت نتيجتيا اف ىناؾ فركقات بيف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي، 

كما . كخصكصا في البرامج االنتخابية، ناىيؾ عف مكقؼ كال الحزبيف المتصمب تجاه بعض القضايا



اف الدراسة الحالية تبحث ايضا حكؿ اف كجكد حزبيف كبيريف في الكاليات المتحدة يمكف اف يعزز 

كيدعـ االستقرار السياسي في الكاليات المتحدة، كما اف ىذه الدراسة شاممة لدكر الحزبيف الجميكرم 

كالديمقراطي في النظاـ السياسي كالعممية الديمقراطية كىذا يميز ىذه الدراسة عف كتاب االحزاب 

 (.1960ركستيير، ). كالسياسة في امريكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مراجعة الدراسات المتعمقة بالبحث 3.2 

رصد الباحث عددا مف الدراسات كالمقاالت المنشكرة التي تناكلت االحزاب السياسية في الكاليات 

:   كمف ىذه الدراسات في تمؾ الدراسات التي تناكلت مكضكع الدراسة اك جزء منوةالمتحدة ككجد قؿ

 مجمةاؿ المقدمة الى ،الدكتكر بالؿ عمي النسكر ،دراسة الباحث كمدير قضاء في كزارة الداخمية االردنية

اليمين االمريكي ودوره في صناعة القرار " كىي عبارة عف بحث دراسي بعنكاف ، عمـك انسانيةالعراقية

  تغمغؿ تطرؽ الباحث الى ،"االمريكي دراسة حالة كل من جنوب السودان والصراع العربي االسرائيمي

الرئيس الديمقراطي جيمي كر الباحث ذكم ،اليميف المسيحي في الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي

.  كمثاؿ عمى بدايات ذلؾ التغمغؿ، كالرئيس الجميكرم ركنالد ريغاف،كارتر

 سكاء مف خالؿ ، بو اليميف المسيحي في السياسة الخارجية االمريكيةقاـلدكر الذم اكما درس الباحث 

، كقد استعاف الباحث ببعض الدالئؿ الكاقعية  اك مف المقربيف لمرئاسة في امو مف الكزارات،الككنغرس

التي تفسر العالقات السياسية، التي مف الممكف اف تؤثر عمى صناعة القرار السياسي بيف االحزاب 

 كما ، الدراسة دكر اليميف المسيحي في دعـ دكلة اسرائيؿ تفسر كبعد ذلؾالسياسية كالنظاـ السياسي،

 مف اجؿ استقالؿ اقميـ ،ىي االدكار التي يقـك بيا اليميف المسيحي لمضغط عمى الحككمة االمريكية

 كيشير الباحث في جزء مف الخاتمة الى الدكر الكبير الذم يقـك بو اليميف ،دارفكر في السكداف

، كقد قاـ الباحث  اك مرشح ككنغرس، سكاء مرشح رئاسة، كفكزه عمى اخر،المسيحي في دعـ مرشح

ق الدراسة، اف دراسة الباحث بالؿ ذباالستعانة ببعض االفكار الميمة كاالمثمة مف الجزء االخير مف ق

عمي النسكر قد تطرقت الى تغمغؿ الجانب الديني في االحزاب السياسية كتأثيره عمى السياسات فقط 

مجمة عمـك انسانية،  ). كلكف الدراسة الحالية اشتممت عمى اكثر ما ىك مف ذلؾ بكثير كاكثر تفصيال

 (.2009خريؼ



 المقدمة الى جامعة "الثنائية الحزبية في الواليات المتحدة وبريطانيا"اما دراسة اماني محمد بعنكاف 

 اسباب نشأة الثنائية الحزبية ة الباحثت فقد ناقش، كمية العمـك السياسية كالعالقات الدكلية،الجزائر

 في المبحث الثاني مف الدراسة اكجو ةقارف الباحثكت ، كاسباب االبقاء عمييا في المبحث االكؿ،تاريخيا

 مف حيث ، كالثنائية الحزبية في الكاليات المتحدة،الشبو كاالختالؼ بيف الثنائية الحزبية في بريطانيا

 ،ناقش ايضا ضكابط االحزاب في البمديفت ك، اك الككنغرس اك خارجيما،التنظيـ داخؿ البرلماف

 الى نتيجة مفادىا ا في بحثوةخمص الكاتبت ك، كالتمكيؿ االنتخابي لتمؾ االحزاب،كبرامجيما االنتخابية

 اما نظاـ الحزبيف ، مما يؤدم الى الثبات كاالستقرار، االحزاب البريطانية جامدة الى ابعد المستكياتأف

، بالرغـ مف اف  دكر الحزبيف داخؿ الككنغرس مفتقميؿاؿفي الكاليات المتحدة فيك مرف مما يؤدم الى 

ىذه الدراسة تختص بجانبيا االكبر باالحزاب االمريكية اال انيا ال تناقش تأثير الحزب الجميكرم 

كالديمقراطي عمى النظاـ السياسي كالسياسة العامة كىذا ما اختمفت بو الدراسة الحالية عف ىذه 

، فالدراسة الحالية كانت مقتصرة عمى االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة، كلـ تتعداىا الى الدراسة

 (. 2010الجمعية المصرية لنشر كتنمية الكعي القانكني،). بمداف اخرل

دور االحزاب االمريكية في انتخابات " فيناقش في بحثو حكؿ ،اما الكاتب محمد سعد ابك عامكد

 الدكر الذم تقـك بو االحزاب السياسية في ،في ندكة عقدت في مركز الكليد بف طالؿ ،"الرئاسة

ا في ـدكرهك ، كخصكصا الحزباف الكبيراف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي،الكاليات المتحدة

 كالدكر ، كترشيح الرئيس كنائبو، كالدعـ المادم، مف حيث التحضير االعالمي،انتخابات الرئاسة

 كما يناقش كيفسر كجكد االحزاب ،الفعاؿ لمجاف الحزبية في القياـ بالمسؤكليات تجاه الحممة االنتخابية

، لـ تناقش  كالمستكل القكمي، كالكالية،عمى كافة المستكيات المحميكالسياسية في الكاليات المتحدة 

ىذه الندكة لمكثير مف المكاضيع التي تتعمؽ بالحزبيف الجميكرم كالديمقراطي مثؿ تاريخ الحزبيف 



كدكرىما في النظاـ السياسي كالعممية الديمقراطية، كىذا ما ناقشتو الدراسة الحالية كركزت عميو بشكؿ 

 .(2004 ،ابك عامكد) .كبير

الحزبان الجميوري والديمقراطي " في مقالتو  السعكديةيناقش اياد ابك شقرا مف جريدة الشرؽ االكسط

 ، مف حيث التأسيس،البدايات التاريخية لمحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي" في الواليات المتحدة

 حتى ، كالفترات التاريخية التي مرت بيا تمؾ االحزاب،كالقيادات التي شاركت في ايجاد تمؾ االحزاب

 كما يناقش اكجو الشبو كاالختالؼ بيف الحزب ،استقرت عمى نمط كتقميد معيف حتى كقتنا الحاضر

جريدة ) .فمف الحزبم نظرة حكؿ البناء التنظيمي ليذ الكاتب كما يمقي،الجميكرم كالحزب الديمقراطي

اف المكاضيع التي تناكلتيا ىذه المقالة كانت بصكرة مختصرة، كلـ . (2004 اكتكبرالشرؽ االكسط،

 . تناقش الجكانب االخرل الميمة المتعمقة باالحزاب السياسية كالنظاـ السياسي في الكاليات المتحدة

الديمقراطية " بعنكاف  السعكدية جريدة الشرؽ االكسطفي  ايضايناقش الكاتب في مقالة اخرل لو

  في كيركز، المبادئ االساسية لممشاركة السياسية في نظاـ الحكـ في بعض الدكؿ"والمشاركة واالحزاب

 كدكر المكاطف السياسي في ، دكر االحزاب السياسية في المشاركة،عمى محكريف ىما دراستو

، كىنا ايضا لـ تكف المقالة تتحدث بصكرة  كيستشيد الكاتب بالكاليات المتحدة مثاال لذلؾ،المشاركة

 .( 2008 كانكف الثانيجريدة الشرؽ االكسط،) .مختصة عف االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

تجربة الحزبين في  " العراقية جريدة الحكار المتمدففييغطي الكاتب فالح اسماعيؿ حاجـ في مقالتو 

 كسيطرتيما ، اسباب قكة الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي"التناوب عمى السمطة في الواليات المتحدة

 كاكجو ،يشرح بعض الكالءات التقميدية ليذيف الحزبيفك  في الكاليات المتحدة،عمى الرئاسة كالككنغرس

 ، كما يناقش الدكر الذم تمعبو تمؾ االحزاب في السيطرة عمى الكاليات،الشبو كاالختالؼ بينيما

، لقد ركزت ىذه الدراسة  مف اجؿ كسب المعركة االنتخابية فيما بينيما،كالمساحات الجغرافية كالسكانية



عمى دكر الحزب الجميكرم كالديمقراطي في العممية االنتخابية اكثر مف أم مكضكع اخر يتعمؽ 

تشريف , الحكار المتمدف) .بالحزبيف كاكتفت بالسرد التاريخي البسيط لنشأة الحزبيف كاالختالؼ بينيما

 .(2006ثاني 

 الضكء عمى "كيف تفكر امريكا" في مقالتو  المصريةيمقي الكاتب السيد اميف شمبي مف مجمة اليالؿ

 كالرئيس ،االسباب كالعكامؿ التي جعمت المحافظيف الجدد يدعمكف الرئيس الجميكرم ركنالد ريغاف

 كانجذابيـ ، ككيفية ازدياد قكتيـ،كما يمقي الضكء حكؿ تاريخ المحافظيف الجدد, الجميكرم بكش االب

,  كما ىك دكر الحزب الديمقراطي كاالحزاب االخرل في مكاجية ىذه الفئة السياسية،لمحزب الجميكرم

، كلكنيا اقتصرت عمى الجانب الديني اف كجكد بعض االمثمة كاالحداث في ىذه المقالة عزز مف قكتيا

 .(2003يكنيومجمة اليالؿ، ) .لمحزبيف فقط في التأثير عمى السمطة كالنظاـ السياسي

 مف مجمة السياسة الدكلية" انتخابات الرئاسة االمريكية "ا منار الشكربجي في مقالتوةناقش الكاتبت

 كاالسباب ،2000 بعض العكامؿ التي ادت الى فكز الجميكرييف في انتخابات الرئاسة لعاـالمصرية،

 عف االسباب ةتحدث الكاتبت كما ،تداعيات فكز الجميكرييفك ،كراء مأزؽ الديمقراطييف في ذلؾ الكقت

 احداث الحادم كخاصة ،ف الجدد عمى السمطة مع الحزب الجميكرممالتي ادت الى سيطرة المحافظ

 تتناكؿ كما ،ف الجدد لمسيطرة عمى الرئاسة كالككنغرسظيفرصة لممحاؼالتي اعطت عشر مف سبتمبر 

االحداث التي قاـ بيا افراد مف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي كالذيف كانكا مرشحيف لمناصب 

، اف ىذه الدراسة قد ناقشت  كلكف المشاكؿ الحزبية بينيـ ادت الى خسارتيـ في االنتخابات،معينة

بعض التأثيرات المتبادلة بيف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي لفترة زمنية محددة كحدث معيف كلـ 

 مجمة السياسة الدكلية،) .تتطرؽ لتاريخ الحزبيف اك دكرىما في النظاـ السياسي كالعممية الديمقراطية

 .(2004اكتكبر



يمقي الكاتب جماؿ " اسباب وادوات سيطرة المحافظون الجدد عمى الساحة االمريكية"في مقالتو 

 ، الضكء عمى دكر كسائؿ االعالـ بكافة اشكاليا المصرية، مجمة السياسة الدكليةفيسالمة عمي 

 ، اك دعـ جماعات المصالح لمرشح حزبي معيف عمى اخر، في تأييد مرشح معيف عمى اخر،كانكاعيا

الككنغرس ك عمى الرئيس  التي أثرتكما يتعرض الكاتب لبعض المكاقؼ كالظركؼ مف الفترات الرئاسية

، كقد  كيأخذ الكاتب فترة الرئيس الديمقراطي بيؿ كمينتكف كمثاؿ عمى ذلؾ،في اتخاذ قرارات معينة

استعاف الباحث بالكثير مف االمثمة الكاقعية مف المقالة التي تفسر بعض العالقات المتشابكة بيف 

الرئيس كالحزب السياسي، اف ىذه المقالة قد ركزت بشكؿ كبير عمى فترة الرئيس الديمقراطي بيؿ 

كمينتكف كاغفمت مكاقؼ كاحداث لقادة حزبيف كسياسييف في فترات تاريخية معينة قد اثرت في السياسة 

 مجمة السياسة الدكلية،) .الحزبية بشكؿ خاص كالسياسة العامة لمنظاـ السياسي بشكؿ عاـ

 .(2006اكتكبر

 

 

 

 

 

 

 



 خالصة الفصل 4.2

: مف خالؿ استعراض الدراسات كالبحكث كالنشرات السابقة المتعمقة بالمكضكع قيد الدراسة يتضح مايمي

 مكضكع الدراسة، كىناؾ الكثير مف التعميمات بشكؿ مباشرقمة الدراسات بالمغة العربية التي تناقش * 

 . الدراسات حكؿ االحزاب السياسية في الكاليات المتحدةىذهفي 

 كلـ يجد الباحث في رصده ،حكؿ ىذه الدراسة في الجامعات الفمسطينيةال تكجد رسائؿ ماجستير * 

. اىذ تناقش مكضكع الدراسةرسائؿ لرسائؿ الماجستير في الجامعات العربية 

اف الدراسات التي عالجت مكضكع الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي لـ تتطرؽ لممسائؿ اليامة * 

 .التي تطرؽ الييا الباحث في ىذا البحث مما يجعؿ مف ىذا البحث اضافة جديدة لممعرفة
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الفصل الثالث 

تاريخ نشوء وتكوين االحزاب السياسية في الواليات المتحدة االمريكية 

: تمييد

 كغالبا ،تمثؿ االحزاب السياسية في الدكؿ الديمقراطية حمقة كقكة تكاصؿ ىامة بيف المكاطف كالحككمة

 ،ما تقكـ ىذه االحزاب التي ىي في مضمكنيا اجيزة تمثيمية بتفعيؿ العممية السياسية داخؿ الدكلة

 كتتمتع ىذه االحزاب بالقكة السياسية الكافية لتنفيذ ،كتستخدـ سبؿ كانكاع كثيرة لتنفيذ العممية السياسية

 كما اف لالحزاب السياسية في ، كخصكصا اذا كانت ىذه االحزاب في سدة الحكـ،السياسات العامة

 النيا تضع حمكال سياسية فيما ،الدكؿ الديمقراطية اىمية كبيرة لالبقاء عمى شرعية النظاـ السياسي

 .بينيا

 كيككنكف جمعيات ذات ، يعبر الناس بحرية عف آرائيـ كمعتقداتيـ،في ظؿ حككمات ديمقراطية

 كقد ، كيككف مف الطبيعي اف يسعكا الى تشكيؿ منظمات ذات فاعمية سياسية اقكل،اغراض متباينة

 كتككف السياسات في ،اصبحت االحزاب السياسية ىي المؤسسات االقكل لمثؿ ىذا العمؿ السياسي

 كما اف كجكد االحزاب السياسية يككف سمة مركزية ،الدكؿ الديمقراطية في الغالب سياسات حزبية

 كما ،ف اف ىناؾ عالقة قكية بيف الحككمات الديمقراطية كاالحزابك كيؤكد الباحث،لمديمقراطيات الحديثة

 كاذا ضعؼ طرؼ منيما فاف ،يذىب بعضيـ الى القكؿ بأف االحزاب السياسية قد خمقت الديمقراطية

 ،آخركف  ك،سام) . كبالتالي فاف لالحزاب ضركرة لمنظـ الديمقراطية المعاصرة،االخر سيضعؼ حتما

1978.) 



 كخصكصا ،ال يمكف تصكر النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة بمعزؿ عف االحزاب السياسية

 كيتنافس ،ف في الكاليات المتحدةمالرئيسييف كالكبير (الحزب الديمقراطي كالحزب الجميكرم) الحزبيف

ف تسيـ في مف الحزبم كيعتقد غالبية االمريكييف اف المنافسة بيف ىذ،ف لمكصكؿ الى الحكـاف الحزباىذ

 كبالتالي كثيرا ما نشير الى الكاليات المتحدة انيا دكلة ذات نظاـ ،ارساء عممية ديمقراطية صحية

 عمى المستكل القكمي ، كيكجد ىذاف الحزباف عمى كافة مستكيات الحككمة،سياسي ثنائي الحزب

 ، منيا تسمية المرشحيف، كليذه االحزاب كظائؼ، كعمى المستكيات المحمية،كمستكل الكاليات

 كالرئيس االمريكي الذم يفكز ، كتعتمد ىذه االحزاب عمى االمكاؿ لقيادة حممتيا االنتخابية،كاالنتخاب

.  رسمي لمحزباؿبانتخابات الرئاسة ىك الرئيس غير 

القكاعد  يدكنكا لـ ،1787 في عاـ كأقركهعندما كضع مؤسسك الجميكرية األميركية الدستكر األميركي

 ضمف بنكد الدستكر، النيـ لـ يتصكركا دكرا ليا في الجميكرية الجديدة، ألحزاب السياسيةا التي تحكـ

 التنفيذية كالتشريعية ، مف خالؿ ترتيبات دستكرية متنكعة كفصؿ السمطات بيف السمطات سعكابؿ إنيـ

 سعكا ، كعف طريؽ الفدرالية كاالنتخابات غير المباشرة لمرئيس مف قبؿ الييئة االنتخابية،كالقضائية

.  الجميكرية الجديدة عفلعزؿ األحزاب كالفئات السياسية

 كنصحيـ بأف ينأكا بانفسيـ ،"خطاب الكداع" مكاطنيو في 1 حذر الرئيس جكرج كاشنطف1796في عاـ 

: عف السياسات الحزبية قائال

فتمؾ الركح تتكاجد . دعكني أحذركـ  بشكؿ جاد جدان مف االثآر المدمرة لركح التحزىب بكجو عاـ"

 لكف في اشكاليا االخرل ، قميال اك كثيرا، اك مكبكتة، اك محككمة، مكتكمة،بأشكاؿ مختمفة في الحككمة

                                                           
1

كلد في كالية فيرجينيا كأكؿ رئيس لمكاليات المتحدة كاف خصمنا  (1799 ديسمبر 14 - 1732 فبراير 22)جكرج كاشنطف (  
  .1776 يكليك 4 كقاد الثكرة التحريرية التي انتيت بإعالف استقالؿ الكاليات المتحدة عف بريطانيا في ،لإلنفصالييف



 لككم ك) ". فإنيا تيرل في اشد حاالت عفكنتيا كتككف حقا أسكأ  اعدائيا،ذات الشكؿ الشعبي الشائع

(. 557 ص،ب-2006 ،جينسبرج

 ففي السنكات االكلى لمجميكرية ،لـ تكف فكرة التنافس بيف االحزاب فكرة مقبكلة  في الكاليات المتحدة

ف ايآ مف مؤسسي الدستكر الية كاف ينظر الى االحزاب عمى انيا تيديد لمنظاـ االجتماعي ، كلـ يدكى

قكاعد اك اسس تحكـ االحزاب السياسية في الدكلة، بسبب التخكؼ مف ركح التحزب، كالتي يمكف اف 

 فقد ،كلكف رغـ نكايا اآلباء المؤسسيف تضر باعالف كاستمرارية الدكلة كنظاميا السياسي الجديد،

 تنظـ عمى الصعيد ، دكلة تطكر أحزابا سياسية ناشئة1800أصبحت الكاليات المتحدة في عاـ 

 كأضحت االحزاب حقيقة ، لتحقيؽ نقؿ السمطة التنفيذية مف فئة إلى أخرل عف طريؽ االنتخاب،القكمي

 كارتبط تطكر كتكسع األحزاب السياسية الذم أعقب ،ة في كقت مبكر مف تاريخ البالدمسياسية كاقع

 .ذلؾ عف قرب بتكسيع حقكؽ االنتخاب

 إال أف ىذا ،خالؿ األياـ األكلى لمجميكرية لـ يسمح لمتصكيت إال لمذككر مف أصحاب الممتمكات

 نتيجة لميجرة كنمك المدف كغيرىا مف القكل ذات ،التقييد بدأ باالنحسار في أكائؿ القرف التاسع عشر

 بحيث شمؿ أعدادا أكبر مف السكاف ،تكسع حؽ التصكيت عمى مر العقكدمثؿ  ،النزعة الديمقراطية

 كمع اتساع جميكر ، مع التخمص مف القيكد المتعمقة بممكية الممتمكات كالعرؽ كالجنس،الراشديف

 ، تطكرت األحزاب السياسية لتجنيد العدد المتزايد لمناخبيف ككسيمة لمسيطرة السياسية،الناخبيف

 كىكذا ظيرت األحزاب في ،كأصبحت األحزاب السياسية مؤسسات إلنجاز ىذه الميمة األساسية

 كبدءا بثالثينات القرف التاسع عشر أصبحت قكية ، كجزء مف التكسع الديمقراطيالكاليات المتحدة

 (.1996, إلكيتز) .كراسخة الكجكد

 



 (خمفية تاريخية) نشوء االحزاب السياسية في الواليات المتحدة

 المقدمة 1.3

 كلـ يرد أم تمزؽ المجتمع كتجزؤه،نظر مؤسسكا الدستكر االمريكي الى االحزاب السياسية عمى انيا 

ركا ذ، كعندما كضع االباء المؤسسييف الدستكر غالبا ما حذكر لالحزاب السياسية في الدستكر االمريكي

 كىي االكراؽ التي صاحبت تأسيس الدكلة، 2ات في االكراؽ الفيدراليةذمف خطر االحزاب السياسية كباؿ

 ، كجيمس ماديسكف اثناء تأسيس الدكلة، كجكف جام،ىاممتكف  التي كتبيا كؿ مف الكسندركالمؤلفات

 كال تزاؿ تمؾ االكراؽ تشكؿ المصدر ل بيكبميكس،كالتي كانت تنشر في الجرائد اليكمية تحت مسـ

. لمحككمة  كىي اصدار كاضح كمقنع لمفمسفة كالدافع لمنظاـ الجديد،الرئيسي لتفسير الدستكر األميركي

اضعاف وضبط " على ضرورة التي نشرىافي بعض االوراق الفدرالية  3(جيمس ماديسكف) فقد عبر

لؾ االحزاب السياسية، التي اعتبر اف خصاماتيا كخالفاتيا تشكؿ الخطر ذب، وكان يعني "عنف الفئات

من أن " 1787من االوراق الفيدرالية عام  10كر في الورقة رقم ذ فقد االعظـ عمى حكـ الشعب،

 ومن أنه كثيراً ما يتم إقرار القوانين ال وفق ،الخير العام ُيهمل في صراعات األحزاب المتنافسة

 كما .(69ص. 1996 ك آخركف، ،ىاممتكف). " والحرص على حقوق الحزب األضعف،قواعد العدالة

                                                           
 التي كتبيا كؿ مف الكسندر ىاممتكف كجكف جام كجيمس ماديسكف اثناء تأسيس  كالمؤلفات ىي االكراؽ(األكراؽ الفيدرالية( ) 2

كال تزاؿ تمؾ االكراؽ تشكؿ المصدر الرئيسي لتفسير الدستكر ل بيكبميكس، الدكلة كالتي كانت تنشر في الجرائد اليكمية تحت مسـ
 . لمحككمة كىي اصدار كاضح كمقنع لمفمسفة كالدافع لمنظاـ الجديد األميركي ،

  
 كعرؼ 1817 – 1809رابع رئيس لمكاليات المتحدة بالفترة مف  (1836 يكنيك 28 - 1751 مارس 16)جيمس ماديسكف ( 3

.   بالتعاكف مع ألكسندر ىاميمتكف كجكف جام1787بأبى الدستكر لعب دكران ىامان في كضع دستكر الكاليات المتحدة عاـ 



سكؼ تشعر ....  "1788 مف االكراؽ الفيدرالية عاـ 51 في الكرقة رقـ 4ذكر الكسندر ىاممتكف

ف عدـ ضماف الحقكؽ في ظؿ نمط محبكب مف الحكـ في نطاؽ ،األحزاب األقكل باإلغراء تدريجيا  كا 

 "تمؾ الحدكد الضيقة سكؼ يتبٌدل مف خالؿ اضطيادات متكررة مف جانب األكثريات الحزبية

جكرج ) كعبر عف ذلؾ ايضا الرئيس االمريكي االكؿ .(76ص . 1996 ك آخركف، ،ىاممتكف)

. (ب-2006 ،جينسبرج لككم ك)،مف اف االحزاب يمكف اف تضر باالمة الكليدة كتعصؼ بيا (كاشنطف

 فقد اخذت االحزاب السياسية مكانة كاقعية في كقت مبكر مف تاريخ الكاليات ،كبالرغـ مف ذلؾ

 كلكف بصكرة تدريجية حتى اصبحت قكية جدا كتطكرت جنبا الى جنب مع التكسع في ،المتحدة

 كمارست مف ، كخمقت كالء لدل الناخبيف كسيطرت عمى السياسات االنتخابية،ممارسة حؽ التصكيت

  (.1996إلكيتز، ) .خالؿ االنتخابات تأثيرا عمى الحككمة كعمى السياسة في الكاليات المتحدة

تباينت النظـ كالتحكالت الحزبية في الكاليات المتحدة منذ بداية الدكلة حتى استقرت عمى نمط كنظاـ 

:  كيمكف كصؼ ىذه التحكالت كالنظـ الحزبية تاريخيان كاالتي،معيف

 :(الخالفات الفدرالية) 1796-1828 النظام الحزبي االول 1.1.3.

اف الخالفات المبكرة بيف انصار الفدرالية بقيادة ىاميمتكف كالمعارضيف ليا بقيادة جيفرسكف اثناء فترة 

 فقد كاف انصار ىاممتكف الفدراليكف يمثمكف ،حكـ الرئيس جكرج كاشنطف ادت الى انقساـ حزبي كبير

 كمثىؿ ، كايدك قياـ حككمة مركزية قكية بارستقراطية قكمية حاكمة،مصالح الشماؿ التجارية كالصناعية
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كاف أكؿ كزير لمخزانة في الكاليات المتحدة  كىك األب المؤسس  (1804 يكليك 12 _1755 يناير 11)الكسندر هاملتون  ( 
كالفيمسكؼ السياسي كمعاكف الجنراؿ جكرج كاشنطف خالؿ الحرب الثكرية األميركية كاف أحد قادة القكل الكطنية التي تدعك الى 

  .دستكر جديد

  



 ،نيفينز ك لكماجر) .انصار جيفرسكف مصالح الجنكب الزراعية كدكر محدكد لمحككمة الفدرالية

1990 .)

 ، فاز جيفرسكف في االنتخابات عمى جكف آدمز الذم كاف مترشحا عف الحزب الفدرالي1800في عاـ 

اسـ  انفسيـ  عمى اتباع جيفرسكف اطمؽ كمنذ ذلؾ الكقت،1816ليعمف نياية الحزب الفدرالي حتى عاـ 

ف مف اتباع جيفرسكف الحياة السياسية في الرئاسة كالككنغرس حتى عاـ يكالجميكريكف كساد الجميكر

(.  2008 ،آخركف  ك،فيكرينا) .1820

 فقد ،ف قسميف بسبب التنافس الحزبي بيف اعضاء الحزب نفسوم انقسـ حزب الجميكرم1820بعد عاـ 

الذيف عرفكا بأسـ  (الجميكريكف القكميكف) كمىثؿ ، الكثير مف العناصر الجاكسكنية5جذب جكف آدمز

كالذيف عرفكا  (الجميكريكف الديمقراطيكف) فقد كاف يمثؿ 6 اما اندرك جاكسكف،حزب اليكيج فيما بعد

 2008). م كانكف ثاف 17 ،ابكشقرا) .بأسـ الحزب الديمقراطي

 

 

 

                                                           
ىك أكؿ مف تقمد منصب نائب الرئيس في الكاليات المتحدة ما بيف األعكاـ  (1826 يكليك 4 - 1735 أكتكبر 30)جكف ادمز ( 5

ينتمي . 1801 إلى عاـ 1797كما أنو ثاني رؤساء الكاليات المتحدة األمريكية كالتي تكلى رئاستيا مف عاـ . 1797- 1789
كقد كاف جكف آدامز ىك أكؿ رئيس أمريكي يقيـ في البيت األبيض كمارس مف خاللو عممو منذ . جكف آدامز إلى الحزب الفيدرالي

. 1800عاـ 
 
 إلى 1829رئيس الكاليات المتحدة األمريكية السابع بالفترة مف  (1845 يكنيك 8 - 1767 مارس 15)اندرك جاكسكف  ( 6

. 1815، كقائد القكات االميركية في معركة نيك اكرليانز عاـ 1821 كاف الحاكـ العسكرم لفمكريدا عاـ 1837

 



 :(مولد الحزب الديمقراطي) 1860-1828 النظام الحزبي الثاني .2.1.3

 كىذا الحزب كاف يدعك الى ، عف قياـ الحزب الديمقراطي1828اعمف انتخاب اندرك جاكسكف عاـ 

 لكؿ 7 كنجح ىذا الحزب في ادخاؿ حؽ االقتراع،مشاركة رجؿ الشارع العادم في الحياة السياسية

 كنتيجة لذلؾ فقد نجح حزب الديمقراطيكف في االستحكاذ عمى مساندة ،الذككر البالغيف مف البيض

.  كالجماعات االمريكية التي تقطف المدف الحدكدية، كالمياجريف الجدد، كالكاثكليؾ،صغار المزارعيف

 كاف الحزب الديمقراطي ىك المسيطر 1860 كحتى عاـ 1828منذ عاـ . (2004اكتكبر ، ابك شقرا)

 باستثناء ، كطكاؿ تمؾ الفترة سيطر الحزب الديمقراطي عمى البيت االبيض،عمى السياسة االمريكية

 كما ، بمنصب الرئاسة8ىاريسكف.ق. بفكز كلياـ1840 بداية في عاـ ،ثمانية اعكاـ كانت لحزب اليكيج

 .(ب-2006 ،جينسبرج لككم ك).ف عامان مسيطر الديمقراطيكف عمى مجمس الشيكخ لستة كعشر

 عمى ف ككانكا يشجعك،لقد كاف حزب اليكيج الذيف عارضكا جاكسكف يرغبكف في قياـ حككمة قكمية

 كبالتالي استحكذ ىذا الحزب عمى رجاؿ االعماؿ كالصناعة في ،قياـ مصالح دكائر الماؿ كاالعماؿ

عاـ   حتى تمكنكا مف الفكز بالرئاسة، كعمى المزارعيف الكبار في الجنكب كالبركتستانت،الشماؿ الشرقي

.1840(  Schapsmeier,1981 .)
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 ربما كانت أعظـ القكل المساندة لتكسع حؽ االقتراع ىي بركز أحزاب سياسية منظمة طرحت مرشحيف :ادخاؿ حؽ االقتراع(  
فقد حشد الحزب الديمقراطي  خالؿ النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر. لمناصب في الدكلة يناصركف كجية نظر سياسية معٌينة

بقيادة أتباع اندرك جاكسكف، كقاد المعركة لتكسيع حؽ االقتراع كالتخمص مف مؤىالت الممكية كبحمكؿ الخمسينات مف القرف التاسع 
.  سنة االقتراع  21عشر أصبح يحؽ لمذككر البيض الذيف تتجاكز أعمارىـ 

  
، الرئيس التاسع لمكاليات المتحدة األمريكية، كلد بمدينة شالز في كالية (1841 أبريؿ 4 - 1773 فبراير 9 ) كلياـ ىاريسكف(8

بعد " كيمياـ ىاريسكف"كىك مف عائمة ارستقراطية درس األدب كالتاريخ كتحكؿ فجأة إلى الجيش كمالـز بالبحرية كتكفي . فرجينيا
.  في نفس العاـ" جكف تايمر"تقمده منصب الرئاسة بشير كاحد بسبب إصابتو بمرض داء الرئة كخمفو 



 :(مولد الحزب الجميوري) 1896-1860 النظام الحزبي الثالث .3.1.3

 كلكف ىذا الجدؿ كاف اعظـ بيف ، الجدؿ حكؿ الرؽ الى سخط بعض اعضاء الحزب الديمقراطيادل

 ، مما ادل الى انقساـ الحزب كالقضاء عميو كذلؾ مع بداية الحرب االىمية،اعضاء حزب اليكيج نفسو

ف باالضافة الى بعض العناصر ييف المنقسـمكنتيجة لذلؾ كٌكف مناصرك حزب اليكيج الشمالي

 9فؿك كالذم انتخب ابراىاـ لنؾ، الذم كاف يعارض نظاـ الرؽ،(الحزب الجميكرم)الديمقراطية الساخطة 

(.  bone،1971) .1860كأكؿ رئيس لو عاـ

 كقاـ كؿو مف الجنكد ، استحكذ الجميكريكف عمى الككنغرس كالرئاسة،10بعد انتياء الحرب االىمية

 كدكائر االعماؿ الحرة ،فم كالبركتستانت الشمالي، كالمياجريف االنجميز، كالسكد،السابقيف في االتحاد

 كاالتحادات ، كالمزارعيف، كالكاثكليؾ االيرلندييف، كدعـ كؿو مف الجنكبييف،بدعـ الحزب الجميكرم

ف مف الفكز بالرئاسة عاـ م حتى تمكف الديمقراطي، كمعارضي حظر الخمكر الحزب الديمقراطي،العمالية

(. janda, and et al ،1992).  بقيادة جركفر كميفالند1892 كعاـ1884

 

 

                                                           
 1861، الرئيس السادس عشر لمكاليات المتحدة األمريكية بالفترة مف (1865 أبريؿ 15 - 1809 فبراير 12)ابراىاـ لنككلف  ( 9

يعد مف أىـ رؤسائيا عمى اإلطالؽ، إذ قامت في عيده الحرب األىمية األمريكية بعد انفصاؿ إحدل عشرة كالية . 1865إلى 
عادة الكاليات المنفصمة إلى  عالنيا تككيف دكلة مستقمة سٌميت الكاليات الككنفدرالية األمريكية، فتمكف لينككف مف االنتصار كا  كا 

.  1865كقد مات مقتكالن في عاـ . 1863الحكـ المركزم بقكة السالح، كما كاف لينككف صاحب قرار إلغاء الرؽ في أمريكا عاـ 
 
أك الحرب بيف الكاليات كيطمؽ عمييا عدة أسماء أخرل، كىي حرب أىمية قامت في  (1865-1861)الحرب االىمية  ( 10

الكاليات المتحدة األمريكية حيث أعمنت إحدل عشرة كالية مف كاليات الجنكب تحت قيادة جيفرسكف ديفيس، االنفصاؿ عف الكاليات 
كأعمنت الحرب عمى اتحاد الكاليات المتحدة، كالتي كانت تساندىا كؿ الكاليات . المتحدة كأسست الكاليات الككنفدرالية األمريكية

  .كاف يشار لالتحاد أحيانا بالشماؿ. الحرة ككاليات الرقيؽ الخمسة التي تقع عمى الحدكد



 :(نقطة تحول)1932 -1896 النظام الحزبي الرابع 4.1.3.

 بينما قاـ الحزب ، مثؿ الحزب الديمقراطي الجماعات الزراعية كالجنكب الريفي كالغرب1896في عاـ 

 حتى 1896 كخالؿ الفترة الممتدة مف عاـ ،الجميكرم باالستحكاذ عمى المناطؽ الحضرية كالصناعية

 كمنذ عاـ ،(sorauf ،1972) كاف الحزب السياسي الجميكرم ىك الحزب الغالب ،فترة الكساد العظيـ

 كسيطر ، شغؿ الحزب الجميكرم البيت االبيض لمدة ستة كخمسيف عاـ1932 كحتى عاـ 1860

ادت (. 1996 ،الكيتز) . كعمى مجمس النكاب لمدة خمسيف عاـ،عمى مجمس الشيكخ لمدة ستيف عاـ

 معارضة الرئيس الديمقراطي بعض االحداث السياسية الى تغيرات في الكالءات الحزبية، فمثال في ظؿ

 لممساعدة االجتماعية لمفرد 1916 كعاـ 1912 الذم فاز بانتخابات الرئاسة عاـ 11كدركك كلسكف

 تمكف الحزب الجميكرم مف اجتذاب ،ككقكفو لمجيكد الحككمية لدعـ كمساندة مؤسسات االعماؿ الحرة

ف يأتي مف االقميات العرقية م كبقي الدعـ الشعبي لمديمقراطي،قاعدة عريضة مف جميكر الناخبيف

(.   Schapsmeier ،1981  ) .ف كمف الجنكب الريفيم مثؿ االيرلندم،االمريكية

 

 

 

                                                           
 4، الرئيس الثامف كالعشركف لمكاليات المتحدة األمريكية بالفترة مف (1924 فبراير 3 - 1856 ديسمبر 28) كيمسكف ككدرك(  11

 لكالية نيك 45كاف أكاديميان في مقتبؿ حياتو حتى صار رئيسان لجامعة برنستكف، ثـ الحاكـ رقـ .1921 مارس 4 إلى 1913مارس 
تكلى  .كاف ثاني رئيس ديمقراطي يحكـ لمدتيف متكاليتيف بالبيت األبيض بعد أندرك جاكسكف. 1913 إلى 1911جيرسي مف عاـ 

 مرشحان عف الحزب الديمقراطي ضد كؿ مف الرئيس كيمياـ ىكارد تافت، كالرئيس السابؽ 1912الرئاسة بعد فكزه في انتخابات عاـ 
. ثيكدكر ركزفمت
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 :(سيطرة الديمقراطيون) 1980-1932 النظام الحزبي الخامس 5.1.3.

 ، كاف الرئيس الجميكرم ىيربرت ىكفر يشغؿ البيت االبيض1929في فترة الكساد العظيـ عاـ 

 ، حكؿ انييار سكؽ االكراؽ المالية12كبسبب ردة الفعؿ المتحفظة التي ابداىا الرئيس ىيربرت ىكفر

، ادل (الكساد االقتصادم ال يمكف معالجتو مف خالؿ عمؿ تشريعي)بأف لؾ الكقت ذفي  صرح مذكاؿ

 كاعتبر الناخبكف بأف ىيربرت ىكفر مسؤكؿ عف تمؾ الكارثة ، تفكؽ الجميكرييفلؾ الى انياءذ

.  كاقتنع المالييف مف الناخبيف العاطميف عف العمؿ بالمرشح الديمقراطي فرانكميف د،االقتصادية

 كفي ظؿ رئاسة ركزفمت سنىت الكثير مف القكانيف التي كاف ليا دكر كبير ،1932 في عاـ13ركزفمت

 كبذلؾ اصبح الحزب الديمقراطي ىك الحزب االكثر ،(bone،1971). في االنتعاش االقتصادم

الحزب   كبيف ىذه الفترة لـ يفز،1980 كعاـ1932سيطرة عمى الرئاسة كالككنغرس ما بيف عاـ 

 كلـ يسيطر عمى الككنغرس سكل اربعة اعكاـ ،الجميكرم سكل في اربعة انتخابات رئاسية

(. 2008, العيثاكم).فقط

 

 

                                                           
12

 إدارمكالرئيس الحادم كالثالثكف لمكاليات المتحدة ميندس مناجـ  (1964 أكتكبر 20 - 1874 أغسطس 10)ىربرت كالرؾ ىكفر (  
 تحداه في  الكساد الكبيركلكف المشاكؿ اإلجتماعية كاالقتصادية، لكثير مف ؿكضع حمكؿناجح، مىثىؿ مككنات حركة التأثير لمناطؽ التطكير، 

 . الذم بدأ في رئاستوتمؾ الحمكؿ
، رئيس الكاليات المتحدة األمريكية الثاني كالثالثكف، ككاف (1945 أبريؿ 12 - 1882 يناير 30)فرانكميف ديالنك ركزفمت  ( 13

يناير مف سنة -  كانكف الثاني 1شغؿ فرانكميف ركزفمت منصب حاكـ عمى كالية نيكيكرؾ ما بيف . ينتمي إلى الحزب الديمقراطي
 12 إلى 1933مارس 4تكلى ركزفمت منصب رئيس الكاليات المتحدة مف تاريخ . 1932كانكف األكؿ مف سنة  31 إلى 1929
.   كذلؾ ألنو أعيد انتخابو أربع مرات متتالية، إذ تكفي في العاـ األكؿ مف كاليتو الرابعة1945أبريؿ 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1874
http://ar.wikipedia.org/wiki/1874
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964


 :)حكومات منقسمة) الوقت الحاضر-1980 النظام الحزبي السادس6.1.3.

 كما كانت نسبة االعضاء ،14سيطر الحزب الجميكرم في الثمانينات عمى الرئاسة بقيادة ركنالد ريغاف

 بينما سيطر الحزب ،في مجمس الشيكخ ىي الغالبة لمحزب الجميكرم خالؿ فترتي حكـ الرئيس ريغاف

 اعاد الحزب الديمقراطي سيطرتو عمى مجمس 1987 كفي عاـ ،الديمقراطي عمى مجمس النكاب

 ،دالتكف) . كلكف الرئاسة كانت تحت سيطرة الحزب الجميكرم برئاسة الرئيس ركنالد ريغاف،الشيكخ

 سيطر الحزب 1993 في اكاخر عاـ ، 15 الرئيس بكش االب1989كمف بعده عاـ . (1996

السمطة  كلكف ،الجميكرم عمى مجمسي الككنغرس بسبب القكة المتزايدة لمحزب الجميكرم في الجنكب

 كبقي الحزب الديمقراطي في ،16 كانت مف نصيب الحزب الديمقراطي برئاسة بيؿ كميتنكفيةذالتنفي

(. 2006 اكتكبر،عمي) .الرئاسة لمدة فترتي حكـ متتاليتيف برئاسة بيؿ كمينتكف

 كالجميكريكف االثرياء ،الذم كاف يعارض االجياض (اليميف المتديف)بدأ الجميكريكف المنقسمكف بيف 

 ،التقميدييف الذيف كانت اىتماماتيـ الرئيسية تشمؿ امكران مثؿ الضرائب كالتنظيمات الفيدرالية لالعماؿ

                                                           
 إلى 1981، الرئيس األربعيف لمكاليات المتحدة األمريكية مف عاـ (2004 يكنيك 5 - 1911 فبراير 6 ) ركنالد ريغاف( 14

كاف يعمؿ بمجاؿ التمثيؿ قبؿ أف يدخؿ . 1975 إلى عاـ 1967 عمى كالية كاليفكرنيا مف عاـ 33، كقبميا كاف الحاكـ رقـ 1989
 سنة 93المجاؿ السياسي الذم بدأه في بداية الخمسينيات، كيعتبر أحد أكبر رؤساء أمريكا عمران حيث بمغ عمره عند كفاتو 

شارؾ في الحممة المكارثية .  يكمان 349 سنة ك69يكمان، باإلضافة إلى إنو كاف األكبر حيف انتخابو فقد كاف عمره حينيا 119ك
. ضد الشيكعية

  
عمؿ . 1993 إلى عاـ 1989، رئيس الكاليات المتحدة األمريكية الكاحد كاألربعكف مف عاـ (1924 يكنيك 12 ) بكش االب (15

قبؿ ذلؾ كمدير لككالة المخابرات المركزية ككنائب لمرئيس األمريكي ركنالد ريجاف، ككاف قد بدأ حياتو السياسية في مجمس الشيكخ 
. 1966عاـ 

، رئيس الكاليات المتحدة األمريكية الثاني كاألربعكف، انتخب لفترتيف رئاسيتيف متتاليتيف (1946 أغسطس 19)بيؿ كمينتكف  ( 16
تكلى الرئاسة بعد نياية .  يعد ثالث أصغر رئيس لمكاليات المتحدة بعد ثيكدكر ركزفمت كجكف كينيدم2001 ك1993بيف عامي 

.  كىك زكج كزيرة الخارجية األمريكية كالمرشحة السابقة النتخابات الرئاسة األمريكية ىيالرم كمينتكف. الحرب الباردة
 



 . كلكف بقيت السيطرة عمى الككنغرس مف نصيبيـ، الحزب الجميكرم عدة مقاعد لو في الككنغرسفقد

كاستمر الجميكريكف بمنافستيـ مع الديمقراطيكف في الككنغرس حتى , (2004 اكتكبر،الشكربجي)

 ، بأغمبية ضئيمة17 فاز بيا الحزب الجميكرم بقيادة جكرج بكش االبفتي اؿ2000حمكؿ انتخابات عاـ 

 برغـ االنقساـ بيف الحزب الجميكرم كتككيف حزب ،ليعكد الحزب الجميكرم لرئاسة البيت االبيض

 ،اميركا دكت غكؼ) .الجميكرم اسمو حزب االصالح المنشؽ عف الحزب 18جديد بقيادة بات بيككاناف

2008 .)

 لفترتيف رئاسيتيف متتاليتيف عف 2009 كعاـ 2001 استمرت رئاسة جكرج بكش االبف ما بيف عاـ 

 كتصدر المحافظكف الجدد مف اعضاء الحزب في رسـ السياسة الخارجية لمكاليات ،الحزب الجميكرم

 ، الجزيرة االخبارممكقع) .2007ف عمى الككنغرس حتى عاـ م كاستمرت سيطرة الجميكرم،المتحدة

2008 .)

                                                           
 يناير 20 إلى 2001 يناير 20، رئيس الكاليات المتحدة الثالث كاألربعكف كذلؾ مف (1946 يكليك 6 ) جكرج بكش االبف (17

كقد انتخب رئيسان بعد انتخابات أتت . 2000 إلى 1995كاف حاكمان لكالية تكساس قبؿ تكليو رئاسة الدكلة كذلؾ مف . 2009
 أعيد انتخابو لممرة الثانية لمدة أربع سنكات بعد تغمبو عمى 2004كفي عاـ . نتيجتيا متقاربة مع منافسو الديمقراطي آؿ غكر

مرشح الحزب الديمقراطي جكف كيرم كذلؾ بعد حممة ىي األكبر في تاريخ االنتخابات الرئاسية ألكبر بمداف العالـ حيث كاف لو 
مكرجاف ستانمي ػ ميريؿ لينتش ػ برايس كاتر ىاكس ػ يك بي إس ػ مشركبات )ستة داعميف مف رجاؿ األعماؿ كالشركات كىـ 

كما إنو كاف أحد . قبؿ دخكلو السياسة كاف رجؿ أعماؿ، ككانت أعمالو تتضمف عدة شركات لمنفط .(كككاككال ػ جكلدماف ساكس
كعدد مف أعضاء أسرتو  يممؾ مزرعة في كركفكرد تكساس. 1998 إلى 1989المالكيف لنادم تكساس رنجر لمبيسبكؿ مف 

فيك ابف الرئيس السابؽ جكرج ىربرت كككر بكش، كاألخ األكبر لحاكـ كالية فمكريدا األسبؽ جب بكش، كحفيد . سياسيكف بارزكف
 . عضك مجمس شيكخ الكاليات المتحدة برسكت بكش الذم كاف لو دعـ مادم كعالقات تجارية مع النازية األلمانية

  
رئيس حزب االصالح كىك حزب يدعك الى عدـ المساكاة بيف االمريكييف البيض كاالمريكييف الممكنييف كقدـ : بات بيككناف ( 18

. الحزب الكثير مف االعتراضات حكؿ تعييف كترشيح افراد ممكنييف في مناصب حككمية
 



ف عمى الرئاسة بقيادة الرئيس م لتعمف سيطرة الديمقراطي2009 في عاـ  كجاءت االنتخابات الرئاسية

 كبذلؾ تمت ،ف كالرئيس االكؿ مف اصؿ افريقيم كىك الرئيس الرابع كاالربع،19الديمقراطي باراؾ اكباما

 حتى اكاخر سبتمبر اكماؿ سيطرة الحزب الديمقراطي عمى الرئاسة كالككنغرس بمجمسيو النكاب كالشيكخ

، كالتي بدأ فييا االستعداد مف الجميكرييف كالديمقراطييف النتخابات التجديد النصفي 2010مف عاـ 

(. 2009 ، كزارة الخارجية االمريكية،الكاليات المتحدة). لمككنغرس

 

 اسباب قوة نظام الحزبين وضعف االحزاب االخرى في الواليات المتحدة 2.3

تكصؼ السياسات الحزبية في الكاليات المتحدة في كثير مف االحياف عمى انيا مبنية كمؤسسة عمى 

 كخاصة اف ،كبيريفاؿحزبيف اؿ كتأخذ االنتخابات في الكاليات المتحدة شكؿ المنافسة بيف ،نظاـ الحزبيف

، الحزب الجميكرم كالحزب االغمبية الراجحة تعطي اصكاتيا لممرشحيف مف الحزبيف الكبيريف

يحصؿ احدىما عمى اغمبية كاضحة مف المقاعد في الككنغرس كالمجالس عادة ما  كالديمقراطي،

(. and et al)  janda ،1992 .التشريعية لمكاليات

 سكاء االحزاب الكبيرة ،كعمى الرغـ مف اف الكاليات المتحدة قد عرفت الكثير مف االحزاب السياسية

 اال انيا ابقت عمى نظاـ ،(الثالثة) اك االحزاب الصغيرة ،مثؿ الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي

تتحدل   (الثالثة) فكثيران ما كانت االحزاب الصغيرة ،(الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي)الحزبيف

                                                           
، كأكؿ 2009 يناير 20الرئيس الرابع كاألربعكف لمكاليات المتحدة األمريكية منذ  (-1961أغسطس 4) باراؾ حسيف اكباما ) 19

حقؽ انتصاران ساحقان عمى خصمو جكف ماكيف كذلؾ بفكزه في بعض معاقؿ . رئيس مف أصكؿ أفريقية يصؿ لمبيت األبيض
 نظير مجيكداتو في تقكية 2009حصؿ عمى جائزة نكبؿ لمسالـ لعاـ . 2008 نكفمبر 4الجميكرييف مثؿ أكىايك كفيرجينيا في 

.  الدبمكماسية الدكلية كالتعاكف بيف الشعكب، كذلؾ قبؿ إكمالو سنة في السمطة
 



 اال اف ايان مف ىذه ،الحزبيف الكبيريف كقميؿ منيا ما نجح في االستحكاذ عمى قاعدة انتخابية معينة

 كبقيت ،االحزاب االخرل لـ تنجح في اف تحؿ محؿ الحزبيف الكبيريف عمى المستكيات الحككمية

 اال أنيا أحزاب صغيرة ، حزبا80 اك 70يكجد في امريكا حكالى  ك،الفرص ضئيمة لالحزاب الصغيرة

 كال تستطيع المنافسة عمى قدـ المساكاة مع ىذيف ،كال يمكف أف تخكض العممية االنتخابية بقكة

 (.2006 تشريف ثاني15حاجـ، ) . ألنيما مسيطراف عمى الساحة السياسية تماما،الحزبيف

الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي عمى النظاـ كىما ف مف الكبيرمكتعكد اسباب سيطرة الحزب

:  العكامؿ التاليةالىالسياسي بشكؿ عاـ 

 ادل االنقساـ بيف انصار الفدرالية كمعارضييا الى رسـ صكرة مبكرة :الجانب التاريخي والتقميدي* 

 كاصبح تقميديا مف خالؿ نشاط االحزاب الكبيرة االجتماعية ،مف السياسة الحزبية في الكاليات المتحدة

 كغالبا ما ال يجد الناخب االمريكي معنى ،كالسياسية في حث الناخبيف عمى التصكيت الحد الحزبيف

 (.1978 ،اخركف  ك،سام).20لمتصكيت لصالح االحزاب الصغيرة اك الثالثة

 الحاصؿ اف الدكائر االنتخابية احادية التمثيؿ في الكاليات المتحدة تجعؿ الفائز :النظام االنتخابي* 

 كلك اف ىذه االكثرية ال 21 أم اتباع نظاـ تمثيؿ االكثرية،عمى اكثرية في االصكات يفكز بالمنصب

الى   أم اف النظاـ االنتخابي في الكاليات المتحدة ليس نظاـ تمثيؿ نسبي الذم يشير،تمثؿ االغمبية

 كبالتالي بما اف عدد ،منح المقاعد لكؿ حزب عمى اساس اجمالي عدد االصكات التي حصؿ عمييا

                                                           
يشعر الناخب االمريكي في اغمب االحياف بأنو مجبر عمى اعطاء صكتو الحد الحزبيف الكبيريف : التصكيت لالحزاب الثالثة( 20

خكفا مف ضياع صكتو لالحزاب الصغيرة النو يعي باف غيره مف المكاطنييف سكؼ يصكت لصالح االحزاب الكبيرة كىذا ما جرل 
 .عميو العادة في االنتخابات االمريكية

بمقتضى ىذا النظاـ يفكز المرشح الذم يحصؿ عمى العدد األكبر مف األصكات الصحيحة المشتركة : نظاـ تمثيؿ االكثرية ( 21
  .في االنتخاب في الدائرة االنتخابية مقارنة بكؿ كاحد مف المرشحيف اآلخريف



 فاف الفرصة تكاد تككف ،االصكات في نظاـ تمثيؿ االكثرية في الكاليات المتحدة  تأخذه االحزاب الكبيرة

 (.2005 ،بارنتي) .معدكمة لالحزاب الصغيرة

 تقمص الكثير مف القكانيف في بعض الكاليات االمريكية مف :بعض القوانين االنتخابية في الواليات* 

 فقد تفرض بعض الكاليات قكانيف ال يمكف لالحزاب الصغيرة اك المرشحيف ،فرص االحزاب الصغيرة

 كاف اجباريا عمى حزب جكرج كاالس المستقؿ 1968 فمثال في عاـ ،المستقميف القدرة عمى تخطييا

كما اف بعض الكاليات ليا ،  22 تكقيع لمتقدـ لمنصب الرئاسة في كالية اكىايك400000الحصكؿ عمى 

 كذلؾ مف خالؿ قكانيف االنتخاب التي ىي في االساس مف مسؤكلية ،كالء قكم جدان لالحزاب الكبيرة

 كليس مف مصمحة اعضاء المجالس التشريعية في الكاليات التي ىـ اما جميكريكف اك ،الكاليات نفسيا

 تشريف ثاني 15 ،حاجـ). ديمقراطيكف سف قكانيف لتسييؿ تحدم االحزاب الصغيرة لمحزبيف الكبيريف

2006.)  

 ،ف شامالفاكىما حزب,  لمحزب الجميكرم كالديمقراطي قاعدة تأييد عريضة:المرونة والتكيف* 

 كما اف كسطيتيما كاعتداليما السياسي يسيؿ ،فكالىما يقبؿ انضماـ اعضاء جدد مف كافة الطبقات

 مما يجعؿ الكثير ، تقريبا23اممييفف شم كما اف برامج الحزب،لكثير مف االعضاء مف االنضماـ لمحزبيفؿ

 .فمف الكبيرممف برامج االحزاب الصغيرة مندرجة تحت الئحة برامج احد الحزب

متطرفة تجعؿ مف الناخبيف االدالء اؿ اف فمسفة الحزبيف الكبيريف غير :آراء الناخبين ومعتقداتيم* 

 لذلؾ فاف أم حزب اك احزاب تقتصر عضكيتيا عمى جماعة معينة بحد ،باصكاتيـ لمحزبيف الكبيريف

                                                           
22

بالرغـ مف اف كاالس لجأ في ذلؾ الكقت لممحكمة العميا كحصؿ عمى حكـ عدـ : قانون التواقيع للتقدم لمنصب والية اوهايو ( 
  .دستكرية ىذا المطمب مف كالية اكىايك

يطرح الحزباف الجميكرم كالديمقراطي برامج جديدة في كؿ فترة انتخابية تشمؿ الكثير مف : شمكلية برامج الحزبيف الرئيسييف ( 23
. المسائؿ كاالحداث الجارية مع االحتفاظ  بالمبادئ العامة لمحزباف

 



 لف ، اك ليا اراء كمعتقدات ال تتناسب كاراء الجميكر، اك انصار البيئة، اك المزارعيف،ذاتيا كالسكد

 (.2005 ،بارنتي) 24.يككف ليا اقباؿ كاسع مف قبؿ الناخبيف

ف الجميكرم كالديمقراطي يتمتعاف بقاعدة تأييد عمى جميع مستكل م اف الحزب:الدعم االنتخابي الكبير* 

 كىذا ما ، كال يمكف اف تجد كالية ليس فييا اعضاء لمحزبيف الكبيريف كتأييد ليذيف الحزبيف،الكاليات

  لككم ك) .25لدعـ االنتخابي مف اقميـ اك اقميميفعمى ا اذ انيا تقتصر ،يفرقيا عف االحزاب الصغيرة

 .(ب-2006 ،جينسبرج

 ىك الحصكؿ ، اف العائؽ االكبر الذم يكاجو مرشحي االحزاب الصغيرة اك الثالثة:الدعم المادي* 

 ، فالماؿ ىك شرياف الحياة لمحمالت االنتخابية،عمى المبالغ المتزايدة مف الماؿ الالـز لمفكز بالمناصب

 كلكف ىذه ،كتقدـ الحككمة الفدرالية اعتمادات بمالييف الدكالرات لمحزبيف الكبيريف اثناء عممية الترشيح

 بسبب قكانييف ،االعتمادات بالنسبة لالحزاب الثالثة تكاد تككف فرصيا ضئيمة في الحصكؿ عمييا

 (. 2005 ،بارنتي) .كشركط يجب اف تحكز عمييا ىذه االحزاب

 

 

 

 

 

 
                                                           

المرشح الديمقراطي لمرئاسة -  نظر الجميكر الى السناتكر جكرج ماكجفركف1972في عاـ : رأم الجميكر في االنتخابات ( 24
 . عمى انو ليبرالي متطرؼ اك بعيد كؿ البعد عف اليسار السياسي لذلؾ منيى بيزيمة ساحقة اماـ المرشح الجميكرم ريتشارد نيكسكف

 حصؿ الحزب التقدمي الذم كاف ىنرم كاالس مرشحا 1948مثال في عاـ : قصر الدعـ االنتخابي المنحصر باقميـ معيف ( 25
. عنو عمى نصؼ االصكات المؤيدة لو مف كالية نيكيكرؾ

 



 (الثالثة)االحزاب الصغيرة3.3 

ف م المتمثؿ بسيطرة الحزب،اف نظاـ الحزاب السياسية في الكاليات المتحدة ىك نظاـ ثنائي االحزاب

 كلكف ىذا ال ينفي كجكد احزاب اخرل كاف كانت كما ،ف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطيمالكبير

ف الرئيسييف في م كميما كانت اختالفات الحزب،يدعكىا البعض باالحزاب الصغيرة اك االحزاب الثالثة

ممارسة طرؽ عدة لالبقاء الى  فيما يعمداف ،(الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي)الكاليات المتحدة 

.  كالحباط أم محاكلة لنشكء احزاب اخرل كنمكىا،عمى احتكارىما لتكجيو السياسات االنتخابية

(Lawson ،1979 .)

كلكف في كاقع االمر ال يمكف تجاىؿ تأثير االحزاب الصغيرة عمى الحياة السياسية في الكاليات 

 اال اف ليا تأثيران عمى القضايا ، فإف كاف الكثير مف ىذه االحزاب يختفي بعد االنتخابات،المتحدة

 كتحاكؿ اف تثأر باكبر عدد مف ،  فاالحزاب الكبيرة تيز البالد بقكتيا،كاالنتخابات في فترات محددة

 كلكف في المقابؿ اف االحزاب ، كتسيطر عمى الحياة السياسية،المؤيديف ليا كخصكصا في االنتخابات

(. 1962 ،دكتككفيؿ) .الصغيرة اك الثالثة تحرؾ البالد كتحاكؿ استحداث قضايا جديدة

:-  كتتمثؿ االحزاب الصغيرة بعدة انماط كاشكاؿ منيا

 ، كىي االحزاب التي تنشأ لمدفاع عف قضية معينة بحد ذاتيا كتعمؿ عمييا:احزاب القضية الواحدة *

 ،(الذم يعارض الرؽ) اك مثؿ حزب االرض الحرة ،(حظر المشركبات الكحكلية)مثؿ حزب الحظر



كبسبب اف احزاب القضية الكاحدة تركز عمى قضية معينة بحد ذاتيا كال تتشارؾ بالقضايا االخرل فإنيا 

 . 26تجتذب قطاع بسيط كمحدكد لمغاية في صفكفيا

 كما يراىا 27 كىي االحزاب التي تعتنؽ في قيميا كمبادئيا افكار راديكالية:االحزاب االيديولوجية* 

مف % 6 الذم فاز بنحك ،دبس. مثؿ الحزب االشتراكي الذم اسسو يكجيف ؼ،معظـ االمريكييف

  (.1994 ،بكمبر) .1912اجمالي االصكات في انتخابات الرئاسة عاـ 

 كىي االحزاب التي تعمؿ عمى سف قكانيف اقتصادية معينة كالسباب :احزاب االحتجاج االقتصادي* 

 مثؿ الحزب الشعبي ، مف خالؿ المطالب التي ترفعيا لمجيات المعنية سكاء الككنغرس اك غيره،محددة

الذم طالب بممكية الحككمة لشركات السكؾ الحديدية كالتميفكنات في تسعينيات القرف التاسع 

 (.1996 ،الكيتز).عشر

 كىي االحزاب التي تنشؽ غالبا عف االحزاب الكبيرة الختالؼ كجية نظر :االحزاب المنشقة* 

 28 كالذم انشؽ1912 فقد اسسو تيدم ركزفمت عاـ ، مثؿ حزب بكؿ مكس،اعضائيا اك السباب اخرل

  ك،فيكرينا) .عف الحزب الجميكرم بسبب معارضة تيدم ركزفمت لممرشح الجميكرم كلياـ ىكارد تافت

 (.2008 ،آخركف

 بالرغـ مف اف االحزاب ،ف اف نظاـ الحزبيف حالة طبيعية لمكضع السياسي الحاليميعتبر االمريكيك

  كبذلؾ فقد أثرت العديد مف ىذه االحزاب عمى نتائج بعض االنتخابات،الثالثة قد نشأت بشكؿ منتظـ
                                                           

 يمكن االحزاب هذه قضايا بعض غالبا ما تكون مشكلة احزاب القضية الواحدة في ان: البرامج االنتخابية لالحزاب الصغيرة (26

 .الكبيرة االحزاب برامج في مدرجة تكون ان

  
يقصد باالفكار الراديكمية تمؾ االفكار كالمبادئ التي تحمميا االحزاب مف اجؿ إحداث تغيرات متطرفة في الفكر : رادياكيمية( 27

. كالعادات السائدة كاألحكاؿ كالمؤسسات القائمة

28
ف بسبب مف الكبيرمىناؾ الكثير مف االحزاب المنشقة في الكاليات المتحدة كالتي غالبا ما انشقت عف الحزب: االنشقاقات الحزبية(  

. اختالفات في االفكار بيف رؤسائيا اك اختالؼ كجيات نظر اعضائيا تجاه قضية اك حدث معيف
  



 ككثيرا ما عممت ىذه ، كاجتذبت مجمكعات جديدة مف الناخبيف،كعمى الكثير مف القضايا العامة

 ، اك االجتماعية، كجاءت بالكثير مف القضايا السياسية،االحزاب عمى انشاء منتديات لمفكر كالمناقشة

 كالذم ، فمثال كاف الحزب االشتراكي اكؿ مف أثار مكضكع برنامج الضماف االجتماعي،اك االقتصادية

 كما أثار حزب بكؿ مكس بقيادة تيدم ركزفمت بعض القضايا التي ،تبناه الحزب الديمقراطي فيما بعد

اف بعض االحزاب الصغيرة  (.1996 ،الكيتز) .تتعمؽ بالقكانييف الجديدة التي تنظـ الشركات العمالقة

 اك يتـ ، كاف بقيت ىذه المشكمة يبقى الحزب،قد تككف قد نشأت عمى ردة فعؿ معينة اك مشكمة معينة

(. 2008 ،آخركف  ك،فيكرينا) 29اختيار كجذب اعضائو الحد الحزبيف الرئيسييف

 مثؿ معارضي ،مكف لالحزاب الثالثة اف تأتي ببعض االبتكارات السياسية اليامة لتنظيـ عمؿ االحزابم

كما اف ، 1831الماسكنية الذيف استخدمكا نظاـ الترشيح عف طريؽ مؤتمر قكمي الكؿ مرة في عاـ 

 كأف تعمؿ عمى تشتيت ،بعض االحزاب الصغيرة اك المنشقة يمكف اف تؤثر عمى نتيجة االنتخابات

 مثؿ حزب بكؿ مكس المنشؽ عف الحزب الجميكرم كالذم ادل الى ر،االصكات لصالح حزب آخ

 كمثؿ حزب ،30 ادل الى فكز المرشح الديمقراطي كدرك كلسكفمما 1912تشتيت االصكات عاـ 

 كالتي اضرت بالمرشح الديمقراطي ،مف اصكات الييئة الناخبة% 46جكرج كاالس الذم حصؿ عمى 

                                                           
 مثؿ اعضاء حزب الشعب االمريكي في التسعينيات مف القرف التاسع عشر كالذيف :انضماـ االحزاب الصغيرة الحزاب كبيرة (29

.  انضمك لمحزب الديمقراطي

تخرج في جامعة . ـ1921 ك 1913الرئيس األمريكي الثامف كالعشركف بيف عامي  (ـ1924 – 1856)كدركك كلسكف ( 30
ـ لخكض 1910استقاؿ مف رئاسة الجامعة عاـ . ـ انتخب باإلجماع رئيسنا لمجامعة1902كفي عاـ . ـ1879برنستكف عاـ 

كاستطاع كىك حاكـ لكالية نيكجيرسي تحكيميا إلى كاحدة مف أكثر الكاليات تقدمنا، مما . انتخابات منصب حاكـ كالية نيكجيرسي
. ـ ضد الرئيس السابؽ ركزفمت1912كىكذا كسب انتخابات الرئاسة لعاـ . لفت إليو األنظار عمى المستكل القكمي



كلكف غالبا ما ال . 1968 عاـ 31ىيربرت ىامفرم في ىزيمتو اماـ المرشح الجميكرم ريتشارد نيكسكف

الكيتز، ) .تستطيع االحزاب الثالثة الحصكؿ عمى نسبة عالية مف التصكيت كالفكز في المناصب

1996.) 

 كرافؽ نشكء تمؾ االحزاب الصغيرة بعيد نشكء ،عرفت الكاليات المتحدة الكثير مف االحزاب الصغيرة

 ككانت ىناؾ فرص كبيرة لتككيف ،(الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي)ف مف الكبيرمكاستقرار الحزب

 فمنيا ما اثبت كجكده كترؾ بصماتو عمى ،االحزاب الصغيرة في التاريخ الحديث لمكاليات المتحدة

(. Lawson ،1979) . كمنيا مف انتيى دكف ذلؾ،الحياة السياسية

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( 1974–1969)رئيس الكاليات المتحدة األمريكية السابع كالثالثيف . (1994 أبريؿ 22 - 1913 يناير 9)ريتشارد نيكسكف  ( 31
اضطر لمتنحي في بداية فترة رئاستو الثانية بسبب فضيحة ككترغيت . (1961–1953)كنائب الرئيس األمريكي السادس كالثالثيف 

 . داخؿ الحزب الجميكرم (المضاد لمتيار اإلنغالقي)كاف زعيما لمتيار العالمي . تحت كطأة تيديد الككنغرس بإدانتو

  



: وىذه نبذة عن اكثر االحزاب الصغيرة تأثيرا في السياسة االمريكية

 ، أنجح مرشح حزب ثالث في القرف العشريف32الرئيس األسبؽ ثيكدكر ركزفمتكاف  :الحزب التقدمي 

 بالمئة مف األصكات في انتخاب العاـ 27.4 كقد فاز حزبو التقدمي ب ،مع أنو كاف جميكريا كمكاطف

 33 كحث الجناح التقدمي في الحزب الجميكرم بعد أف ضاؽ ذرعا بالرئيس كلياـ ىكارد تافت،1912

 حث ركزفمت عمى السعي لمحصكؿ عمى ترشيح الحزب لو في ،الذم اختاره ركزفمت ليككف خمفا لو

 غير أف تافت كاف يسيطر ، كقد فعؿ ذلؾ كىـز تافت في عدد مف االنتخابات التمييدية،1912العاـ 

.  فاز بالترشيحلؾذكبعمى اآللة الحزبية، 

 إذ أعمف ركزفمت نفسو منافسا ،بعد ذلؾ، انفصؿ أنصار ركزفمت عف الحزب كشكمكا الحزب التقدمي

، كاشتراؾ النساء في "الشركات الكبرل"قاـ بحممة عمى أساس برنامج انتخابي ىك تنظيـ ك ،قكيا لمحممة

 ككاف جيده كافيا ليـز تافت لكنو بتجزئتو ، كالصيانة، كقناة بنما، كضريبة دخؿ متدرجة،االنتخابات

. األصكات الجميكرية ساعد عمى تأميف انتخاب الزعيـ الديمقراطي ككدرك كلسكف

                                                           
، كاف نائب الرئيس األمريكي الخامس كالعشركف، كالرئيس األمريكي (1919 يناير 6 - 1858 أكتكبر 27)ثيكدكر ركزفمت  ( 32

 .1909 إلى 1901تكلى الرئاسة بالفترة مف . السادس كالعشركف خمفا لمرئيس السابؽ كيمياـ مكينمي الذم تـ اغتيالو

  
الرئيس السابع كالعشركف  ( كاشنطف دم سي 1930 مارس 8-  سينسيناتي، أكىايك 1857 سبتمبر 15)كلياـ ىكارد تافت  ( 33

 ضد مرشح الحزب 1908فاز في انتخابات الرئاسة عاـ .1913 مارس 4 إلى 1909 مارس 4لمكاليات المتحدة األمريكية مف 
بعد أف أصبح كارف . ضد المرشح الجديد ككدرك كيمسكف1912الديمقراطي كلياـ جيننغز برياف، لكنو فشؿ في انتخابات عاـ 

 1921 يكليك 11، عيف تافت رئيسان لممحكمة العميا األمريكية في 1921 مارس 4في  (كىك جميكرم مثؿ تافت)ىاردنج رئيسان 
 . قبؿ حكالي شير مف كفاتو1930 فبراير 3كظؿ في ىذا المنصب حتى 

  



 كىك كزير سابؽ ،34 بتسميتو ىنرم كاالس1948 أعاد الحزب التقدمي بعث نفسو عاـ :ىنري واالس

 1948 كقد عارض برنامج كاالس االنتخابي عاـ،لمزراعة نائبا لمرئيس في الئحة فرانكمف ركزفمت

 كقاـ أيضا بحممة انتخابية النياء التمييز ضد ،كالشركات الكبرل، 35 كمشركع مارشاؿ،الحرب الباردة

 كدعا إلى إلغاء لجنة مجمس النكاب الخاصة ، كدعـ حدا أدنى لألجكر، كالنساء،األفارقة األميركييف

 كقد أدل تخمفو عف نبذ الحزب الشيكعي األميركي الذم دعمو إلى ،بمكافحة النشاطات غير األميركية

.  بالمئة مف األصكات الشعبية2.0 كانتيى بو األمر بالحصكؿ عمى ما يزيد قميال عف ،تآكؿ شعبيتو

. ((ت.ب)،  كزارة الخارجية االمريكية،الكاليات المتحدة)

 بالمئة مف األصكات 6 كفاز بػ،1912بمغ الحزب االشتراكي أكج قكتو أيضا في العاـ : الشتراكيونا

 مدافعا عف ، صكت في ذلؾ العاـ900.000 بحكالى 36 كفاز المرشح الدائـ يكجيف دبس،الشعبية

 كمشاريع أشغاؿ عامة لزيادة ، كساعات عمؿ أقصر،الممكية الجماعية لصناعتي النقؿ كاالتصاالت

                                                           
 كجو ىنرم كاالس، نائب الرئيس األمريكي األسبؽ، نقدان الذعان لمرئيس األمريكي ىارم تركماف 1948عاـ :  ىنرم كاالس(34

يمانو بالحرب الباردة كيعتبر كاالس كمؤيدكه مف ضمف األقمية األمريكية المعارضة لمحرب الباردة خالؿ .بسبب سياستو الخارجية كا 
، أم في عيد 1945 كحتى 1941جدير بالذكر أف كاالس شغؿ منصب نائب الرئيس مف عاـ .فترة األربعينيات كالخمسينيات

كفي عيد تركماف الذم خمؼ ركزفمت، أصبح كاالس كزيران لمتجارة لكنو لـ يكف عمى كفاؽ مع تركماف، خاصة . الرئيس ركزفمت
 . ألنو كاف يرل أف الكاليات المتحدة قادرة عمى العمؿ كالتعاكف مع القيادة السكفيتية بعد الحرب العالمية الثانية

 ىك المشركع االقتصادم إلعادة تعمير أكركبا بعد انتياء الحرب العالمية الثانية الذم كضعو الجنراؿ جكرج : مشركع مارشاؿ(35
 كالذل اعمنو 1947مارشاؿ رئيس ىيئة أركاف الجيش األميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ككزير الخارجية األميركي منذ يناير 

 في خطاب اماـ جامعة ىارفارد ككانت الييئة التي اقامتيا حككمات غرب أكركبا لالشراؼ عمى إنفاؽ 1947 يكنيك 5بنفسو في 
كقد ساىمت ىذة األمكاؿ في إعادة اعمار كتشغيؿ " منظمة التعاكف كاالقتصادم االكربي"  مميار دكالر أميركي قد سميت 13

  .االقتصاد كالمصانع االكربية
  
أسس اتحاد . كاف خطيبنا بارعنا كمتحدثنا باسـ حركة العماؿ األمريكييف كداعينا لالشتراكية (ـ1926 – 1855)يكجيف دبس (  36

ـ، ليككف اتحادنا عمالينا يجمع كافة العامميف بالسكؾ الحديدية، بغض النظر عف 1893عماؿ السكؾ الحديدية األمريكية عاـ 
. اختالؼ مينيـ

 



 مف داخؿ  االخرل فقد قاـ بحممتو،إذ أديف دبس بنشر الفتنة أثناء الحرب العالمية األكلى، الكظائؼ

(. 2008ايار30 ،اميريكا دكت غكؼ). 1920زنزانتو في العاـ 

 بالمئة مف األصكات 16الذم فاز بأكثر مف مف الحزب االشتراكي  37:ركبرت الفكليتلؾ السناتكر ذؾ

 ، كاف الفكليت المدافع منذ زمف طكيؿ عف المزارعيف كالعماؿ الصناعييف،1924في انتخاب العاـ 

محركا رئيسيا في بعث الحركة التقدمية بعد الحرب العالمية ككاف كالخصـ القكم لمشركات الكبرل 

 ، كالعماؿ فضال عف االشتراكييف كبقايا حزب ركزفمت، إذ تسمح بدعـ مف أصكات المزارعيف،األكلى

 كأيد ،خاض االنتخابات عمى أساس برنامج ييدؼ إلى تأميـ السكؾ الحديدية كمكارد البالد الطبيعية

 كقد فاز ، كحؽ المساكمة الجماعية لنقابات العماؿ،الفكليت بقكة أيضا زيادة الضرائب عمى األثرياء

(. 2007 تشريف األكؿ 26 ،مكقع يك إس إنفك). فقط بأصكات كاليتو كيسككنسف

ساعد االعتالج العنصرم كاالجتماعي الذم حدث في الستينات عمى جعؿ : الحزب االمريكي المستقل

 كقد بنى كاالس أتباعو عبر حمالتو ، كىك حاكـ جنكبي انفصالي مكضع اىتماـ قكمي38جكرج كاالس

 الحزب ، كبعد أف أسس حزبو،النابضة بالحياة ضد الحقكؽ المدنية كالميبرالييف كالحككمة الفدرالية

                                                           
كعمى الرغـ مف خسارتو الفادحة . ترؾ الحزب الجميكرم كخاض االنتخابات عمى الئحة الحزب التقدمي: ركبرت الفكليت ( 37

 بالمئة مف األصكات، فقد أثارت حممتو نقاشا قكميا حيكيا حكؿ حقكؽ المستيمكيف كاإلشراؼ المباشر 17كعدـ حصكلو إال عمى 
كىك رغـ . عمى االقتراع كغيرىما مف اإلصالحات بحيث تبنى الحزباف الرئيسياف كثيرا مف مكاقفو التي صدرت كتشريعات فيما بعد

.  عدـ فكزه بالرئاسة، فقد اعتبر ال فكليت أنو أثبت أنو كاف عمى صكاب سياسيا

  
كاف سياسيا أمريكيا ك عضكا في الحزب الديمقراطي ، كىك مف (1998 سبتمبر 13 - 1919أغسطس  (25جكرج كاالس  (38

، كترشح مستقال في االنتخابات الرئاسية ، بعد فشمو لثالث . مؤيدم العزؿ العنصرم ،كتكلى منصب حاكـ أالباما ألربع مرات
  .مرات لمحصكؿ عمى ترشيح مف الديمقراطييف

  



 كفاز ، أدار حممتو االنتخابية مف مركز الكالية في مكنتغكمرم أالباما،1968األميركي المستقؿ عاـ 

.  بالمئة مف مجمؿ األصكات الرئاسية18.5بػ

كؿ حزب ثالث يسعى لالستفادة مف نقمة الشعب عمى األحزاب الكبيرة كالحككمة : حزب االصالح

 إال أنو في أكقات قميمة في التاريخ الحديث كانت ىذه المشاعر قكية مثمما كانت أثناء ،الفدرالية

 كىك رجؿ أعماؿ كاسع الثراء مف تكساس براعة في 39 بيرك ركس ككانت لدل،1992انتخابات العاـ 

 ، تصؿ إلى شريحة كاسعة مف الشعب، كالمسؤكلية المالية،جعؿ رسالتو المتمثمة بالمنطؽ االقتصادم

 كخفض رسالتو االقتصادية إلى صيغ يسيؿ فيميا ،كلـ يجد بيرك الذم ىجا قادة األمة بصكرة الذعة

إننا " ككانت منظمتو التي تدير حممتو االنتخابية كعنكانيا ،صعكبة في كسب اىتماـ كسائؿ اإلعالـ

ف يي كثيرم كلـ يبد، كمدعكمة بثركتو الشخصية،مؤلفة بصكرة رئيسية مف متطكعيف" نقؼ متحديف

 بؿ عمى العكس أبدكا إعجابا بنجاحو في حقؿ األعماؿ كالحرية التي جمبيا لو ذلؾ ،استياء مف ثرائو

 كعاد إلييا مرة أخرل قبؿ االنتخابات بشير ،يكليك/ بيرك مف السباؽ في تمكز ركسكقد انسحب, الثراء

 بالمئة مف مجمؿ األصكات 19 حكالى ، مميكف صكت كحامؿ راية الحزب االصالحي19 فاز بػ،كاحد

 ككاف ىذا أكبر عدد مف األصكات جمعيا مرشح حزب ثالث كفي المرتبة الثانية ،التي تـ اإلدالء بيا

 ،اميريكا دكت غكؼ). 1912 بعد األصكات التي ناليا ثيكدكر ركزفمت في انتخابات العاـ ،فقط

(. 2008ايار30

                                                           
 ممثال عف الحزب 1992عندما رشح الرئيس االمريكي كمينتكف نفسو ألكؿ مرة إلنتخابات الرئاسة االمريكية سنة : ركس بيرك(  39

الديمقراطي االمريكي ، كاف ىناؾ مرشح آخر غير معركؼ تماما في عالـ السياسة كلكنو كاف معركفا في عالـ االعماؿ ، كىك 
المرشح  ركس بيرك المنحدر مف كالية تكساس ، كقد اسس ركس بيرك حزبا جديدا ليمثمو في االنتخابات كىك حزب االصالح

الجديد القى شعبية كبيرة في اكساط الشعب االمريكي بسب حزبو الجديد كاسمكب طرحو كشخصيتو كرجؿ اعماؿ يدعـ حممتو 
 .بنفسو كبامكالو الخاصة

  



 في االنتخابات .2000كالجدكؿ االتي يبيف نسبة التصكيت لالحزاب في االنتخابات الرئاسية لعاـ

 ككاف ، كاف المرشح جكرج دبميك بكش مرشحا عف الحزب الجميكرم2000الرئاسية التي جرت عاـ 

 ككاف ىناؾ سبعة عشر مرشح عف احزاب اخرل ،المرشح آؿ جكر مرشحا عف الحزب الديمقراطي

مف التصكيت % 3 الذم حصؿ نسبة 40 كباستثناء المرشح عف حزب الخضر رالؼ نادر،كمستقمييف

 ة،مف االصكات الشعبي% 48 حصؿ كؿ مف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي عمى نسبة،الشعبي

 كالجدكؿ االتي يبيف نسبة ،مف االصكات الشعبية% 1لـ تحصؿ االحزاب االخرل اال عمى حكالي ك

: االصكات الشعبية لممرشحيف الذيف ظيرت اسماءىـ عمى تذكرة االقتراع في كالية اك اكثر

: 2000 االحزاب والمرشحون في عام4.3

 نسبة االصوات        اجمالي االصوات                الحزب           المرشح       

 48                 49,307,315آؿ جكر                الديمقراطي              

 48                 49,093,218جكرج دبميك بكش      الجميكرم               

 3                  2,706,947رالؼ نادر             الخضر                   

                  صفر 438,665بات بيككاناف          االصالح                   

                     صفر 375,265ىارم براكف         التحررم                   

                                                           
 كمف ثـ 1955تخرج مف جامعة برنستكف بدرجة جيد عاـ . كلد في كالية ككنيتيكت مف كالديف مياجريف لبنانييف: رالؼ نادر ( 40

أدرج اسمو ضمف .في جامعة ىارفرد" تاريخ األنظمة السياسية"عمؿ محاميان كأستاذان في . 1958مف كمية الحقكؽ في ىارفرد بعاـ 
، كىك كاحد مف ثالثة ما زالكا عمى قيد الحياة مف تمؾ "ذم أتمنتؾ منثمي"الئحة أكثر مئة شخص تأثيران في أميركا مف قبؿ مجمة 

 كمرشح 2008 ك2004 كمرشح لحزب الخضر كعامي 2000 ك1996 مرات، بأعكاـ 4القائمةترشح لرئاسة الكاليات المتحدة 
.  الذم يركم فيو القيـ التي تربي عمييا مذ كاف طفالن " التقاليد السبعة عشر"كتب العديد مف الكتب آخرىا كتاب .مستقؿ



                     صفر 98,486ىاكارد فيميبس       الدستكر                     

                    صفر 88,088جكف ىاجميف       القانكف الطبيعي               

                     صفر 10,589جيمس ىاريس     العماؿ االشتراكيكف            

                      صفر 5,195نيؿ سميث     التحررم                       . إؿ

                     صفر 4,372مكنيكا مكرىيد     عالـ العماؿ                     

                     صفر 3,962ديفيد ماكرينكلدز    االشتراكي                     

                     صفر 1,636كاثى براكف        مستقؿ                          

                      صفر 739لكم يكنجكايت     مستقؿ                           

                      صفر 547راندؿ فانسف       مستقؿ                           

                      صفر 23                            ءجيـ رايت         ال شي

                             صفر                    صفر ءجك شرينجر      ال شي

                           صفر                     صفر ءجمكريا ستركالند   ال شي

                  صفر 3,315-                              خالؼ مف سبقكا     

. (ب-2006 ،لكم ك جينسبرغ) .مف االصكات% 99يذكر اف اجمالي عدد االصكات يعىد مع



 خالصة الفصل5.3 

، في سياؽ ىذا الفصؿ تناكلت الدراسة البدايات التاريخية لنشكء االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

،  كالتي مرت بعدة مراحؿ حتى استقرت عمى التنظيـ الحاليكخاصة الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي،

 ،(الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي )فمف الكبيرم ىذه الثنائية الحزبية تتمثؿ في الحزبكتبيف اف

 كجكدىما اثبتا حزباف كىما ، في الكاليات المتحدة كالنظاـ السياسيف عمى الحياة السياسيةاف يسيطراالمذ

 حتى ، كاصبح لدييما تنظيـ حزبي كتأييد شعبي كاسع،كتعمقا في الحياة السياسية بكافة مستكياتيا

 . في الكاليات المتحدةالحياة السياسيةك  النظاـ السياسيف عمىماصبحا المسيطر

ق االسباب مف قكة االحزاب ذيف الحزبيف كاضعفت قذ كما تبيف اف ىناؾ اسباب عدة ادت الى قكة ق

، كتبياف (الثالثة)ا الفصؿ عرض لبعض انماط االحزاب الصغيرة ذ، كما تـ في ق(الثالثة)الصغيرة 

ق االحزاب التي نشأت تاريخيا كلكنيا لـ تستطع االستمرار كالبقاء اماـ قكة الحزبيف ذالكثير مف ق

الرئيسييف، الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي، كتـ ارفاؽ جدكؿ تكضيحي لالحزاب السياسية في 

ا الجدكؿ تبياف ذ ، كتـ في ق2000الكاليات المتحدة التي تقدمت لالنتخابات الرئاسية التي تمت عاـ 

 . نسبة التصكيت البسيطة التي حصمت عمييا االحزاب الصغيرة

  

 

 

 



 

              

 

 

 

 

الفصل الرابع 

 ومدى االختالف والتأثير بينيما وبين ن الجميوري والديمقراطييلحزبل  الحزبيتنظيمال

  جماعات المصالح والرأي العام واالعالم في الواليات المتحدة

 

 

 

 



الفصل الرابع 

 الديمقراطيالحزب لحزب الجميوري ول الحزبيتنظيم ال

 المقدمة 1.4

في الكاليات المتحدة البد اف يسبقو االشارة لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي اف تفسير البناء التنظيمي 

 كبالرغـ مف اف الكثير ،الى كيفية تحقيؽ المكاطف في الكاليات المتحدة ىكيتو مع حزب سياسي معيف

مف المكاطنييف ال ينتمكف الى االحزاب في الكاليات المتحدة اال انيـ يدلكف باصكاتيـ في العممية 

:  كلكف ىناؾ بعض المصادر التي تجعؿ مف المكاطف ينتمي لحزب سياسي معيف منيا،االنتخابية

 كيبدك اف الكثير مف الناخبيف يرثكف حزب ، كالتي تعتبر ذات تأثير كبير في االنضماـ الحزبيالعائمة

 كبالتالي فاف الكثير مف االفراد ، دكر في االنتماء الحزبيلممصمحة االقتصادية كما اف ،كالدييـ

 فقد تكشؼ مينة الشخص ،يختاركف احزابيـ السياسية عمى اساس ما يعتبركنو مصمحتيـ االقتصادية

 عامؿ اخر في االنتماء عضوية الجماعة الجنسية كتعتبر ،اك خمفيتو االقتصادية كثيرا عف سياساتو

 لذلؾ فاف الكثير مف الشعكب التي ىاجرت الى الكاليات المتحدة كما زالت تتشابو اعضاء ،الحزبي

 ففي نيايات القرف لؾ،ذ في اىميةلمتعصب االقميمي  كذلؾ ،الجماعة الكاحدة في االنتماء الحزبي

الثامف عشر كحتى منتصؼ القرف التاسع عشر كاف يطمؽ عمى الكثير مف الكاليات الجنكبية بالجنكب 

 تأثير في بعض االحياف لمدين كما اف ،المتصمب نظران لدعمو بصكرة مطمقة لمحزب الديمقراطي

ف كالييكد الحزب الديمقراطي بصفة م فمثال يفضؿ الكاثكليؾ االمريكي،كعامؿ في تحديد اليكية الحزبية

 تأثير عمى المكاطنييف في تحديد اليكية الحزبية لمقضايا والسياسات الحزبية كما اف ،تقميدية

(.  1978 ،آخركف  ك،سام) .كاالنتماء



ن الجميوري والديمقراطي ي المستويات التنظيمية لمحزب2.4

 كتكمف قيمة ،(السمطتيف التشريعية كالقضائية يتـ تقسيميما عمى الكاليات ) بأف  مبدأ الفدرالية يقضي

 ،الفدرالية ىنا في أف ىذا التقسيـ يؤدم إلى إنشاء حككمات محمية تمثؿ تنكع الكالية التي تحكميا

 ، مقاطعة3,043 ك، كالية50لػ  حككمات ـ كانت الكاليات المتحدة تحكم1997كيذكر أنو في عاـ 

 كتخطيط الطرؽ كدفع ،تقكـ ىذه الحككمات بمياـ محمية متعددة . بمدة16,629ك ،  بمدية19,372ك

دارة المدارس العامة،تكاليؼ إنشائيا دارة عمؿ الشرطة كاإلطفاء، كتكفير المياه، كا  نشاء ، كا   كا 

ال يمكف اعتبار حككمات الكاليات ، ك كتنظيـ العممية االنتخابية، كترخيص الميف،مخططات المدف

 لكف يبقى لحككمات ، إذ يتعاكف الكؿ لخدمة سكاف الكالية،كيانات مستقمة عف الحككمات المحمية

لغاء الحككمة المحمية،الكاليات حؽ اتخاذ القرار األخير عطائيا ، أك دمجيا مع حككمة أخرل، كا   كا 

. سمطات إضافية

اف سيطرة الحزباف الكبيراف الجميكرم كالديمقراطي عمى كافة نكاحي الحياة السياسية تجعؿ مف الميـ 

يف الحزبيف، بصفتيما الحزبيف االساسييف في النظاـ السياسي، ذالحديث عف المستكيات التنظيمية لو

كجد كبالتالي فإف الحديث ىنا سيقتصر عمى المستكيات التنظيمية لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي، كم

 كعمى مستكل ، عمى المستكل المحمي، عمى كؿ المستكيات الحككميةالحزباف الجميكرم كالديمقراطي

 الحزب بيف جميكر المككف االكؿ ، كلمحزب السياسي عدة مككنات، كعمى المستكل القكمي،الكاليات

 كفي ، كىك المككف الذم يعني جمكع المكاطنيف الذيف يحددكف انتمائيـ الى حزب سياسي ما،الناخبيف

 كيصكتكف مع ،فمف اك ديمقراطيمالكاليات المتحدة يحدد الكثير مف االمريكييف انتماءىـ اما جميكرم

 كىك المككف الذم يعني االشخاص الذيف ، كالمككف الثاني ىك الحزب في الحكـ،حزب ما ضد آخر

 كالذيف يمثمكف حزبا ،عينكا اك انتخبكا لشغؿ المناصب الحككمية في الفرعيف التشريعي كالتنفيذم

 كىك المككف الذم يعني تمؾ العناصر ، كالمككف الثالث ىك التنظيـ الرسمي لمحزب،سياسيا معيف



 ، كالكالية، المحمي،النشطة كالمحترفة في الحزب الذم تكجيو في الغالب عمى كافة المستكيات

 .كالمستكل الحككمي

احزاب ا ـ اال انو، التنظيـ كمندمجةةىرميالحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي بصكرة بدك م كبينما 

ف في الكاليات اف الرئيسيا كباعتبار اف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي ىما الحزب، التنظيـةال مركزم

 يكاد يككف  فأف الييكؿ التنظيمي لكؿ مف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي،المتحدة االمريكية

 ، ىي المستكل المحمي،لو ثالث مستكيات في الكاليات المتحدةك متشابو باالخر الى حد كبير،

.  (Lawson ،1979).  كالمستكل القكمي،كمستكل الكالية

 تتمكف االحزاب اجؿ اف ، مفتأتي ىذه التقسيمة لممستكيات الحزبية بحيث تككف ىرمية التنظيـ

 كليس فقط ،السياسية كبالذات االحزاب الكبيرة مف السيطرة عمى االنتخابات عمى كافة المستكيات

 كلكف يككف المحؾ الرئيسي كالنشاط الحزبي في اكج قكتو في االنتخابات ،عمى االنتخابات الرئاسية

كعند عرض .  كبالتالي ال بد دائما مف النشاط الحزبي في كافة المستكيات ككافة االنتخابات،الرئاسية

 ال بد مف األخذ في االعتبار كجكد بعض االختالفات ،كؿ مستكل مف ىذه المستكيات بصكرة عامة

:  كىي عمى النحك التالي،النسبية الراجعة إلى ظركؼ كؿ مستكل كتقاليد كؿ مف الحزبيف

 

:  المستوى المحميالتنظيم الحزبي لمحزبين الجميوري والديمقراطي عمى  1.2.4.

 يمكف القكؿ بأف الييكؿ التنظيمي لكؿ مف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي لو ثالث مستكيات، 

 كيتـ إقامتيا عمى أساس عدد ، بالكحدة األساسية لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطييبدأ التنظيـ الحزبي

 ، كيشكؿ لكؿ كحدة لجنة يرأسيا شخص ينتخب أك يختار، أك أصحاب األصكات االنتخابية،السكاف

.  كميمتو األساسية الحصكؿ عمى األصكات المؤيدة لمحزب



 كيشكؿ ليا لجنة تسمى المجنة ، كتضـ مف ست إلى عشريف كحدة أساسية،ثـ بعد ذلؾ كحدة القطاع

 كليا لجنة مركزية يرأسيا شخص ، ثـ لجنة المدينة التي تضـ كحدات القطاع السابقة،المكحدة لمقطاع

 كيكازييا لجنة لمقرل تضـ كحدات الحزب عمى مستكل القرل لتصؿ بعد ذلؾ إلى ،ينتخب أك يختار

 ،(المستكل المحمي) االكؿ في ىذا المستكل، كالكحدة اإلقميمية التي تضـ ممثميف عف المدينة كالقرل

 ،آخركف  ك،فيكرينا) . عند قاعدة الحزب تكجد الدائرة االنتخابية التي ينشط فييا اعضاء الحزب

2008.) 

 

:   عمى مستوى الوالية لمحزبين الجميوري والديمقراطي التنظيم الحزبي2.2.4.

 ثـ تشكؿ لجنة مركزية لمكالية ، كتضـ ممثميف عف كؿ كحدة إقميمية، بمجنة الكاليةا المستكلذ قيبدأ

 ثـ يتككف بعد ذلؾ مركز قيادة ، كيككف ليا رئيس ينتخب أك يختار، عضك100 إلى 50تتككف مف 

 كيضـ صفكة مف القيادات الحزبية المختارة عمى مستكل ، كمقره عاصمة الكالية،الحزب في الكالية

 كيتـ اختيار المشاركيف فيو باالنتخاب مف أعضاء لجنة ، ثـ اجتماع الكالية كيعقد كؿ سنتيف،الكالية

  .(2004 ،ابك عامكد).  إضافة إلى أعضاء المجنة المركزية كمركز القيادة،الكالية

 يتـ اختيار مرشحي الحزب لمكظائؼ العامة عمى كؿ ،(اجتماع الكالية) كفي ىذا االجتماع

 كفي حالة انتخابات الرئاسة فإف اجتماع الكالية يقـك باختيار المندكبيف المكفديف إلى ،المستكيات

(.  1996 ،الكيتز) .ؿ عف اختيار الشخص المرشح لمرئاسة كنائبوؤكاالجتماع القكمي المس

 يتـ تعييف المجاف الخاصة بالمقاطعات كالمجاف ،(مستكل الكالية) الثاني عمى في ىذا المستكل

 كتككف مركزية الحزب في ،الخاصة بالككنغرس كلجنة الكالية التي يرأسيا رئيس الحزب في الكالية

 كىكذا تعمؿ التنظيمات الحزبية في الكالية عمى تجنيد المرشحيف كجمع االمكاؿ ،لجنة المقاطعات



 كتعبئة الناخبيف في يـك ، كتكزيع مطبكعاتيا، كرسـ استراتيجياتيا،الالزمة لتمكيؿ الحمالت االنتخابية

. االنتخاب

 

 : المستوى القوميالتنظيم الحزبي لمحزبين الجميوري والديمقراطي عمى 3.2.4. 

 كفي ىذا الصدد ، عضك عمى قمتيا رئيس100كتتككف مف , يبدأ ىذا المستكل بالمجنة القكمية لمحزب

 فمثال يشترط الحزب الديمقراطي أف يككف نصفيـ مف الرجاؿ ،تختمؼ آراء كؿ حزب عف االخر

 كفي ، كتجتمع مرة كؿ عاـ،كالنصؼ الثاني مف النساء يختاركف عادة باالنتخاب مف المجاف اإلقميمية

 كلمجنة القكمية لجنة تنفيذية تشكؿ مف ،مكسـ انتخابات الرئاسة تعقد عدة اجتماعات ألغراض متعددة

 كتعقد المجنة التنفيذية اجتماعات بشكؿ منتظـ في مرحمة اختيار المرشح ، عضكا عمى األقؿ15

.  لمرئاسة كنائبو عف الحزب

 كلجنة الشؤكف ، كمجنة الككنجرس،كتكجد باإلضافة إلى ذلؾ لجاف فرعية عمى المستكل القكمي

 ، كيعمك المجنة التنفيذية القيادة القكمية لمحزب التي يرأسيا رئيس الحزب عمى المستكل القكمي،المالية

(.  2004 ،ابك عامكد) .كتمعب ىذه القيادة دكرا ميما في اختيار الشخص المرشح لمرئاسة كنائبو

 تقـك المجنة القكمية بتحديد مكعد كمكاف المؤتمر القكمي ،(المستكل القكمي) الثالث في ىذا المستكل

 كعادة يتـ اختيار رئيس الحزب عمى المستكل القكمي ، كما تتكلى مياـ جمع التبرعات،لمترشيح

 ، كادارة شؤكف الحزب، كيككف مسؤكال عف تعييف المكظفيف،بكاسطة مرشح الحزب لمنصب الرئاسة

. كينعقد المؤتمر القكمي لمترشيح عادة كؿ اربع سنكات لصياغة برنامج الحزب

 لمحزبيف الديمقراطي التنظيمي يمكف القكؿ بأف البناء ،كالكاقع أنو مف خالؿ العرض المتقدـ

 كىك الفكز في ،كالجميكرم قد تـ بناؤه بما يتالءـ كاليدؼ األساسي الذم يسعى إليو كؿ منيما



 أك ، كمف خالؿ استعراض الييكؿ التنظيمي ليذه األحزاب سكاء عمى المستكل المحمي،االنتخابات

:   أك المستكل القكمي يتضح ما يمي،مستكل الكالية

 كعدد أصحاب ، العامؿ المحدد لتشكيؿ الكحدة األساسية ىك عدد السكاف،عمى المستكل المحمي* 

.   كليس العامؿ الجغرافي،األصكات االنتخابية

 ، ىناؾ االجتماع الدكرم لمحزب عمى مستكل الكالية كالذم يعقد كؿ عاميف،عمى مستكل الكالية* 

 كيتـ في ىذا ،ميمتو الرئيسية اختيار مرشحي الحزب لمكظائؼ العامة عمى كافة المستكيات

.  ؿ عف الشخص المرشح لمرئاسة كنائبوؤكاالجتماع  اختيار المكفديف إلى االجتماع القكمي المس

 كفي مكسـ االنتخابات الرئاسية ، تعقد المجنة القكمية لمحزب اجتماعا سنكيا،في المستكل القكمي* 

 . كىذه المجنة تبحث في اختيار المرشحيف لمرئاسة عف الحزب،كؿ اربع سنكات يعقد عدة اجتماعات

 

 

 (اوجو الشبو واالختالف)الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي 3.4 

ف م كيتـ تعريفيا تقميديا عمى انيا جماعات الشخاص متشابو،يكجد في جميع الدكؿ الديمقراطية احزابا

 كتمثؿ ، يرتبطكف مع بعضيـ البعض في محاكلة لكسب السيطرة عمى الحككمة،في الميكؿ كاالفكار

 ففي ،االحزاب السياسية الصمة الرئيسية بيف المكاطنيف العادييف كالمكظفيف الحككمييف الذيف ينتخبكنيـ

 ,ف الجميكرم كالديمقراطي تقريبان عمى كافة مجريات الحياة السياسيةاالكاليات المتحدة يسيطر الحزب

 ، كحكاـ الكاليات، كالككنغرس،ف عمى الرئاسةاف الرئيسياف الحزبا يسيطر ىذ،كمع استثناءات نادرة

 إما جميكريا أك 1852 كاف كؿ رئيس منذ العاـ ، فعمى سبيؿ المثاؿ،كالمجالس التشريعية في الكاليات

 فرئاسة الجميكرية كعضكية مجمسي الشيكخ كالنكاب كحكاـ الكاليات يسيطر عمييا جميعان ،ديمقراطيا

 ،فم أك ديمقراطي، لدرجة أف ثمثي الشعب األمريكي يصنفكف أنفسيـ إما جميكرييف،فاف الكبيراالحزب



مف أصكات % 95ف في جميع انتخابات الرئاسة األمريكية عمى نسبة تصؿ إلى اكيحصؿ الحزب

. الناخبيف، بينما يحصؿ الحزب الثالث عمى الباقي

 كخصكصا في فترة االنتخابات لمفكز بالرئاسة ، بكظائؼ كثيرة الجميكرم كالديمقراطيكيقـك الحزباف

كال تقـك االحزاب االمريكية عمى االنتماء الفردم الكبر عدد ممكف مف  ،كالككنغرس كمناصب الكاليات

 ، اك تناقض بيف مصالح طبقية، اك تبايف بيف فئات اجتماعية، كال عمى اساس عقائدم،االعضاء

 تقكـ عمى لجاف محمية ، بؿ ىي احزاب قيادية،كبالتالي فيي ليست احزابا جماىيرية بالمعنى الفني

. تشكؿ في اطار كؿ دائرة انتخابية كتضـ شخصيات ذات نفكذ

 فيي تظير ، مكاقؼ سياسية معتدلة بشكؿ أساسيل الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي لقد تبف

 كىذا ما يمكف الحزباف الجميكرم كالديمقراطي مف احتكاء ،أيضا مستكل عالي مف المركنة السياسية

 اف كىذ، كما أسيمت في قدرتيا عمى استيعاب أحزاب ثالثة كحركات احتجاج،تنكع كبير في صفكفيما

 كبالتالي ، فما مف سمطة حقيقة لالجيزة المركزية عمى المجاف المحمية، عمى الالمركزيةيقكماف حزبافاؿ

 كرئيس الكاليات ،فاف المجنة القكمية التي تتزعـ الحزب عمى المستكل القكمي ال تتمتع  بسمطاف قكم

،  كغالبا ما يككف ىك ايضا بدكف سمطة حقيقية عمى اعضاء الحزب،المتحدة يعتبر زعيـ حزب االغمبية

 الى االستيالء عمى ييدفاف ىما حزباففي الكاليات المتحدة الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي اف 

 (.1996الكيتز، ). السمطة بكافة اشكاليا كمكاقعيا كممارسة ،الحكـ

 باالنتخابات،  يفكزأف كال الطرفيف يريد افك ، جداافقراطي متشابوـالدمالحزب إف الحزب الجميكرم ك

 .كالمكاقؼ المتطرفة عمى أم قضية ستحكؿ الناخبيف بعيدا عف حزب أك مرشح

 



   نظاـ الحزبيف في الكاليات المتحدة، كىما الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي،كبالتالي يتسـ

 : -  يمكف إيجاز أىميا فيما يمي  الى حد كبير، كالتيبسمات محددة

 ألسباب أىميا نظاـ ، عدـ كجكد فرصة حقيقية لبركز اتجاىات حزبية ثالثة عمى الساحة السياسة1.

 كالعادات ، كطرؽ إدارة الحمالت االنتخابية، بما في ذلؾ قكانيف االنتخابات،االنتخاب األمريكي

.   كميا أمكر تقؼ ضد تعاظـ دكر أحزاب أخرل ،االجتماعية

 األمر الذم يجعؿ ىناؾ درجة مف السيكلة ، عدـ كجكد فكرة أك برنامج محدد لكؿ مف الحزبيف2.

.   بشكؿ يمكف مف انتقاؿ األعضاء بيف الحزبيف بسيكلة ،بينيما

 أك ، سكاء كانت اقتصادية، اىتماـ الحزبيف بكؿ المصالح أيا كاف مكطنيا كأيا كاف نكعيا3.

.   أك دينية ،اجتماعية

 إلى الحد الذم يعتبرىما البعض مجرد تحالؼ ضعيؼ مككف مف أحزاب ، ال مركزية السمطة4.

 عمى أف أىـ ما يميز ال مركزية التنظيـ الحزبي ىي محمية المكاقؼ السياسية الحزبية ،الكاليات

 كيفسر البعض تمؾ الالمركزية الحزبية بال مركزية العالقة بيف االتحاد كالكاليات في النظاـ ،المتخذة

.  السياسي 

ف كجد في أحد مراحؿ عمر الحزبيف فيك مجمس ، عدـ كجكد جياز دائـ لرسـ سياسية الحزبيف5.  كا 

.  استشارم 

كفي ىذا  ، إلى الحد الذم ال يمكف فيو الحديث عف زعيـ لمحزب، ضعؼ التنظيـ القكمي لألحزاب6.

 كانييار أحالـ أيزنياكر ،1938الصدد يشار إلى فشؿ ركزفمت في التطيير الكبير الذم دعا إليو عاـ 

 .في إعادة تنظيـ الحزب الجميكرم 



 ، حساب دكر الحزبيفعمىجماعات المصالح كالمكبيات بشكؿ كبير  كا ، بركز جماعات الضغط 7.

 ككاقع األمر أف أىـ ،حتى أف ىؤالء ىـ أكثر تأثيران عمى مشرعي الككنجرس مف الحزبيف الكبيريف

.  الديمقراطي تقـك بيا تمؾ الجماعات كالحزب الجميكرم الحزبالكظائؼ الحزبية المفترض أف يقـك بيا

  (. 2008، كآخركف،فيكرينا)

اف االختالفات  ا ال يعني بأف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي ال تكجد اختالفات بينيما،ذكلكف ق

 بقدر ما ىي مبنية عمى ،بيف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي ليست مبنية عمى ايدلكجية معينة

الحزباف عتبر م أم بصفة عامة ،طرح برامج جديدة مؤاتية لالحداث الحاضرة لجذب اصكات الناخبيف

 ، في الكاليات المتحدة احزاب برغماتية حسب متطمبات الكقت الراىفالسياسياف الجميكرم كالديمقراطي

 الحزب الجميكرم كالحزب ،ىناؾ بعض االنجذابات بالكالءات مف قبؿ الناخبيف تجاه الحزبيف الكبيريفك

 كحسب طبيعة االحداث ، كلكف ىذه االنجذابات تختمؼ مف مرشح آلخر كمف كقت آلخر،الديمقراطي

  (.and at al ،janda ،1992) .التي تالـز المرشح الحد الحزبيف

 الحزب جرل التقميد باالنجذابات الحزبية كالبرامج الحزبية الرئيسية بشكؿ عاـ لكال الحزبيف الكبيريفكقد 

 ابات كالبرامج الحزبية تعكس االختالفات بيف الحزبيف كىيذق االنجذالجميكرم كالحزب الديمقراطي، كه

: عمى النحك التالي

 كما يؤكد الحزب ، كالمحافظيف، كذكم التعميـ الجامعي،الحزب الجميكرم يجتذب المؤيديف االثرياء

 كتدخؿ حككمي محدكد في ، كعمى سياسة دفاعية قكمية قكية،الجميكرم عمى الفردية الصارمة

 كليبرالي ،االجتماعية بالجكانب يتعمؽ فيما محافظ فيك ، كفي مؤسسات االعماؿ الحرة الكبيرة،االقتصاد

 كأصحاب ، كما يرفض زيادة الضرائب عمى المكاطنيف االميركييف،االقتصادية بالشؤكف يتعمؽ فيما

 (.1998 ،الدجاني) .الدخؿ المحدكد



 كقطاعات مف ، كاالقؿ تعميـ، كالناخبيف الفقراء، كالسكد، بينما يجتذب الحزب الديمقراطي االقميات

 كيسعى الى تحقيؽ ،41 كما يجتذب غالبا تصكيت الكاثكليؾ كالييكدر،الميبرالييف ذكم رأس ماؿ كبي

 كتقكية النقابات ، كتدخؿ حككمي في االقتصاد، كتحقيؽ سياسات تشغيؿ عادلة،العدالة االجتماعية

  (.1996 ،دالتكف) .العمالية
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  .إال أنيـ يحتفظكف بعالقات نافذة كقنكات إتصاؿ بالحزب الجميكرم أيضان , يصكتكف لمحزب الديمقراطي



 2004الجدكؿ التالي يبيف الفركقات بيف برنامج الحزب الجميكرم كبرنامج الحزب الديمقراطي لعاـ 
عمى بعض القضايا كاالحداث الداخمية كالخارجية، التي تيـ المكاطف كالمؤسسات كالنظاـ السياسي 

 :االمريكي

 2004برنامج الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي لعام  4.4

 موقف الحزب الديمقراطي    القضية                   موقف الحزب الجميوري       

 

The 
Issues 

 

 شعار الحزب الجميوري
 

شعار الحزب الديمقراطي 
. ليبراليمحافظ الفمسفة 

اإلجياض 
 

. متابعة أبحاث خاليا المنشأ الجنينيةمناىضة االجياض 
كدعـ الحؽ في االختيار حتى لك األـ 

. ال يمكف أف تدفع
الميزانية 

كاالقتصاد 
 

خفض العجز كاعطاء االكلكية  
. لمتحديات

خفض العجز الى النصؼ خالؿ 
 .السنكات القادمة

الحقكؽ المدنية 
 

التعديؿ الدستكرم لحظر زكاج 
.  المثمييف

يتـ استخداـ قانكف باتريكت لتعقب 
.  النشاط اإلرىابي

الشذكذ الجنسي غير متكافؽ مع 
. الخدمة العسكرية

. دعـ النيكض بالمرأة في الجيش

تعزيز بعض أجزاء مف قانكف مكافحة 
.  االرىاب كتغيير األجزاء األخرل
 دعـ العمؿ اإليجابي لمعالجة 

.  التمييز
الحفاظ عمى الزكاج عمى مستكل 

 .الدكلة ، كال لحظر زكاج مثمي الجنس

الشركات 
 

اإلعفاءات الضريبية كدعـ االستثمار . دعـ الشركات الكبرل
.  لمشركات الصغيرة

 .الشفافية في حسابات الشركات
الجريمة 

 
.  دعـ عقكبة اإلعداـ

أفضؿ طريقة لردع الجريمة إنفاذ 
اتخاذ اجراءات صارمة ضد 

 .العصابات كالمخدرات



 .القكانيف القائمة
المخدرات 

 
السجف مرة كالمدرسة اختبار لردع 

 .كتعاطي المخدرات
مف يجمب تمؾ العقاقير ألمريكا 

. تقديميـ لمعدالة
التعميـ 

 
تشجيع اختيار المدرسة كالتعميـ في 

.  المنزؿ
 دعـ الطالب مف التبرعات كالصالة 

 .في المدرسة

التعمـ مدل الحياة كدعـ التعميـ عف 
.  بعد

اختبارات مكحدة لمنيكض بالتعيمـ ، 
 .كليس البيركقراطية

الطاقة كالنفط 
 

ال كيكتك ، ال إلزامية انبعاثات الكربكف 
 .كالضكابط عمييا

االستقالؿ في مجاؿ الطاقة لتجنب 
.  التعامؿ مع األنظمة القمعية

تطكير الطاقة المتجددة ككفاءة 
 .المركبات

البيئة 
 

خاصية الممكية كجدكلة األعماؿ 
 .البيئية

.  اقتصاد سميـ مقابؿ بيئة صحية
 . المزيد مف الحماية في الصيد

عائالت 
كاألطفاؿ 

العائالت ىي حجر الزاكية في الثقافة 
 .االمريكية

 .األسرة ىي مركز الحياة األميركية

السياسة 
الخارجية 

 

الدكؿ التي تدعـ االرىاب ليست سكل 
. مذنب

العمؿ مع الحككمة الباكستانية 
لمحاربة االرىاب، كانضماـ المممكة 
العربية السعكدية في الحرب عمى 

.  اإلرىاب
.   العراؽ أصبح اآلف مثاال لإلصالح
اتباع استراتيجية شاممة لمكافحة 

كتعبئة . انتشار أسمحة الدمار الشامؿ
.  التعاكف الدكلي

مبادرة الشرؽ األكسط لنشر 
.  الديمقراطية

 تقديـ استراتيجيات جديدة لمساعدة 
.  الدكؿ الفقيرة

.  االقناع بدال مف التخكيؼ
القيادة األميركية في أفريقيا لتحقيؽ 

. األىداؼ االقتصادية كاإلنسانية
كلكف سياسة دعـ " صيف كاحدة"

.  تايكاف
تعزيز العالقات مع الياباف : آسيا 

.  كككريا الجنكبية كاليند كباكستاف
مجتمع األمريكتيف لعالقات الكاليات 

. المتحدة كأميركا الالتينية
نياية نظاـ كاسترك ، كلكف سماح 

.  بالسفر
العمؿ عمى األسمحة النككية ، : ركسيا 

 .كحقكؽ اإلنساف ، كالديمقراطية



 
حمؿ كحيازة 

األسمحة 
 

فتح المزيد مف األراضي العامة 
 .لمصيد، كترخيص السالح

معاكدة إصدار حظر األسمحة 
. اليجكمية

العناية الصحية 
 

الرعاية الصحية الشاممة التي تديرىا 
 .الحككمة تؤدم إلى عدـ الكفاءة
. ال لالستنساخ كالبحكث الجينية

مساعدة كبار السف اكثر مف 
.  الشركات

تكسيع نطاؽ التغطية كخفض تكاليؼ 
 .الرعاية الصحية

األمف الداخمي 
 

.  الحرص عمى حماية الحريات
الحفاظ عمى كطننا اآلمف عف طريؽ 
.  اتخاذ إجراءات عمى جبيات متعددة
كضع الحد األدنى مف متطمبات 
.  السالمة في المصانع الكيماكية

.  زيادة كبيرة في الميزانية االتحادية
إعادة رسـ كتكسيع أسطكؿ خفر 

.  السكاحؿ
كسر الجدار الفاصؿ بيف 

. االستخبارات
.   إنشاء مركز لمكافحة اإلرىاب القكمي
زيادة التمكيؿ لمرعاية الصحية في 

.  كزارة شؤكف المحاربيف القدامى
 مميار دكالر لمدفاع مف 10تكفير 

 .الصكاريخ الباليستية

.  احتراـ كتكريـ المحاربيف القدماء لدينا
الحرب عمى اإلرىاب ، : التحديات 

أسمحة الدمار الشامؿ ، كالديمقراطية 
.  عالـ مستقر

إصالح مجتمع االستخبارات دكليا 
.  كمحميا

حماية المكاد النككية كالتكقؼ عف خمؽ 
.  مكاد جديدة

 جندم جديد كالحفاظ 40000إضافة 
.  عمى  جميع العسكرييف المتطكعيف
التركيز عمى حاكيات الشحف كأمف 

 .الحدكد

اليجرة 
 

فقط المياجريف القانكنييف، رقابة 
 .مشددة عمى الحدكد

مسار لألجانب الذيف ال يحممكف 
 .كثائؽ لكسب الجنسية

المبادئ كالقيـ 
 

الشجاعة كالتفاؤؿ في مكاجية 
 .االزمات

قكية في الداخؿ : رؤية جديدة ألمريكا 
 .كاالحتراـ في الخارج

الضماف 
االجتماعي 

حفظ صناديؽ التقاعد في أسيـ . رفع سف التقاعد
.  الشركة



تعارض الخصخصة كتعارض رفع 
 .سف التقاعد

اإلصالح 
الضريبي 

خفض الضرائب عف الطبقة الكسطى . خفض الضرائب عف االغنياء
 .، كليس األغنياء

الحرب كالسالـ 
 

يسعى اإلرىابيكف النتاج أسمحة الدمار 
.  الشامؿ لقتمنا

تقميص المساحة التي يمكف لالرىابييف 
.  أف يعممكا فييا

ىناؾ حاجة إلى الدمار التاـ كالكامؿ 
.  لإلرىاب

أفغانستاف محررة كالشعب األميركي 
.  أكثر أمانا

 

ة اإلرىاب ميمة صعبة عمى مرعا" 
.  المممكة العربية السعكدية

التركيز عمى أفغانستاف لتجنب تجدد 
.  مالذا لالرىابييف

التركيز عمى منع اإلرىاب مف خالؿ 
. التعميـ في العالـ اإلسالمي

. في العراؽ" لكسب السالـ"خطة 
تدكيؿ العراؽ في الكجكد العسكرم 

. كالسياسي
اسرائيؿ ممتزمة بدعـ الدكلة 

 .الفمسطينية
منح الرعاية الدينية عمى قدـ المساكاة الرفاه كالفقر 

.  مع الجماعات العممانية
نقؿ أكثر المستفيديف مف الرعاية 
االجتماعية في سجالت الضماف 

 .االجتماعي

رفع الحد األدنى لألجكر كتكسيع 
 .الطبقة الكسطى

 .(2010مكقع ديفف االلكتركني، )

  الجميكرم كالحزب الديمقراطي بيف الحزبالفمسفية في البرامج الحزبية اتالفركؽك ق االختالفاتذاف ق

ال يمكف اعتمادىا كفركقات جكىرية اساسية بأف ال يمكف اف تتغير اك تتبدؿ، فيناؾ عكامؿ كثيرة تحدد 

ات، كتمؾ العكامؿ ال يمكف حصرىا كانما تتبع لمتكازنات ذمسار السياسة الداخمية كالسياسة الخارجية باؿ

كالتشكيمة الحككمية في النظاـ السياسي، كمدل سيطرة الحزب الجميكرم اك الحزب الديمقراطي عمى 

ية اك التشريعية، كاف العامؿ الحاسـ في معرفة الفركقات اك االختالفات يتكقؼ عمى ذالسمطة التنفي



، (الرئاسة)مذتشكيمة النظاـ السياسي، فإف كاف احد الحزبيف مسيطرآ عمى االفرع الحككمية، سكاء التنفي

، فيمكف لمحزب اف يصكغ السياسات التي يراىا مالئمة، كيحظى بدعـ (الككنغرس)اك التشريعي

اعضائو مف الفرع الحككمي االخر، كما اف لمرأم العاـ كاالعالـ كطبيعة االحداث في كقت ما تجعؿ 

انظر  (مالحظة) .(أ-2006 ،لككم ك جينسبرج) .مف احد الحزبيف اف ينتيج سياسات حزب آخر

ية كالسمطة التشريعية لمعرفة ذالفصؿ السادس دكر الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي في السمطة التنفي

 .المزيد مف الفركقات في السياسات بيف الحزبيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في  عمى االحزاب والنظام السياسيجماعات المصالح والرأي العام واالعالمتأثير 5.4 

 ةالواليات المتحد

 عمى االحزاب السياسية والنظام السياسي في الواليات جماعات المصالحتأثير 1.5.4. 

: المتحدة

يفسر تسمية البعض ؼ ، ايضا جماعات الضغط  كالمكبيمصطمح جماعات المصالحيطمؽ عمى 

 كما يفسرىا ، منطمؽ الضغكطات التي تمارسيا عمى السمطات لتحقيؽ أىدافياجماعات الضغط مف

 اما ،آخركف بأف ىذه التسمية جاءت مف منطمؽ اف جماعات المصالح ليا منتكجات كتسعى لحمايتيا

(.  2007،زككر). ىداؼ سياسية كتمارس الضغكطات مف اجؿ تمؾ االاىداؼجماعات الضغط فميا 

 كلكف مف اجؿ تخفيؼ كطأة ىذه التسمية تـ استبداليا ،كالبعض االخر يفسرىا بأنيا جماعات ضغط

 ، كما يفسرىا آخركف مف خالؿ اف جماعات المصالح تستخدـ اسمكب االقناع،بمفظ جماعات مصالح

 معظـ كلكف يجمع (. 2010مكقع مدكنة القانكني،). اما جماعات الضغط تستخدـ اسمكب العنؼ

 قياـ اعضاء مف جماعات المصالح  خالؿ مف،المفكرييف بأف تسمية جماعات الضغط جاءت تاريخيا

 كال يمكف ،كاركقة السمطة التشريعية اليصاؿ مطالبيـ (المكبي)بمقابمة اعضاء البرلماف في الردىات 

 فالبعض يستخدـ مصطمح جماعات ،االلزاـ باستخداـ مصطمح جماعات المصالح اك جماعات الضغط

 اال اف المفكريف يجمعكف عمى اف كال ، كاالخر يستخدـ مصطمح جماعات الضغط،المصالح

 مؤقتة، كلكنيـ أفراد تجمعيـ أىداؼ كمصالح مشتركةيعرؼ عمى انيا  ك،المصطمحيف لو نفس المعنى

كيسعكف لمضغط كالتاثير عمى ،  تنظيمى يجمعيـاطار كليؤالء االفراد ال يسعكف لمسيطرة عمى الحكـ،

 كيعممكف ، فقط المشتركةال تيميـ اال مصمحتيـك ،العممية السياسية فى االتجاه الذل يخدـ مصالحيـ

  (.1989بدكم، ) .مف أجؿ تحقيقيا بكؿ الكسائؿ



ال تقدـ مرشحيف لشغؿ   فإف جماعات المصالح،عمى عكس االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة

 مف خالؿ ممارسة الضغكط ، النيا تيتـ في االساس بالتأثير عمى سياسات الحككمة،المناصب العامة

 كمع ذلؾ فانيا تؤثر في ، كال تمارسيا مباشرة، فال تشارؾ في تقمد السمطة،عمى المسؤكلييف العمكمييف

 كيبمغ ،  كدكر ىذه الجماعات عظيـ الشأف في الكاليات المتحدة، فتكجييا كىي خارجة عنيا،السمطة

. 42عددىا االالؼ عمى المستكل القكمي لمكاليات المتحدة

 كغرؼ التجارة ، كجمعيات المنتجيف في الزراعة، كتتكزع ىذه الجماعات ما بيف االتحادات المينية

 كىذه الجماعات منيا ما ىك ، كجماعات العسكرييف كقادة الصناعة، كالنقابات العمالية،كالمصارؼ

 كمنيا ما يكجو ، اك ييمو مصالح جماعتو كنقابات العماؿ، كجمعية االقتصاد الحر،منصرؼ لمسياسة

 كالميندسيف ، كاالتحادات المينية لالطباء،الدفاع عف المصالح الى كجية نظر سياسية كاجتماعية

 كتقـك بتشكيؿ السياسات السمطة، الرأم العاـ كاالحزاب كعمى كىذه الجماعات تؤثر ،كرجاؿ القانكف

 اك ، اك منعيا كتغيير مسار سياسات قديمة، كىذا قد يشمؿ اصدار القكانييف،العامة مف خالؿ التأثير

 كتقكـ جماعات المصالح بالنضاؿ مف اجؿ ، كاقتراح تعديالت دستكرية،تفسيرىا عمى نكاحي اخرل

 . كاالىداؼ، كالمكارد، كغالبا ما يتكقؼ ىذا عمى طبيعة جماعات المصالح الحجـ،تحقيؽ اىدافيا

(. 2002 ،ككربت)

 كتتصرؼ ، بما فييا احدث كسائؿ الدعاية، كؿ الكسائؿ المتاحة ليا جماعات المصالح  كتستخدـ

 فيذه التجد ،43 كاقكل مف في ىذه الجماعات كميا تمؾ التي يطمؽ عمييا اسـ المكبي،بامكاؿ ضخمة
                                                           

 ، كاف ىناؾ زيادة كبيرة في عدد جماعات 2000مف نياية الحرب العالمية الثانية إلى عاـ :  تزايد عدد جماعات المصالح ( 42
 .1980 ك 1960بيف عامي % 30مف تمؾ التي يكجد مقرىا في كاشنطف ، كشكمت .  الضغط في الكاليات المتحدة

  
كفى  العادة . كىى تعنى العممية السياسية التي يمكف استخداميا لمكصكؿ لصانعي القرار السياسي كالضغط عمييـ: دكر المكبي( 43

 .يتـ ذلؾ بتكظيؼ أصدقاء ككؿ مف لديو معرفة بصانعي القرار لمكصكؿ ليـ كالضغط عمييـ



 كمما يزيد في ، كانما ىي نكع مف المكاتب تتخصص في الضغط كالتأثير،طائفة معينة مف المصالح

 مما يزيد مف فرص ىذه الجماعات في ، ىذه انعداـ االيديكلكجية لدل االحزابالمصالحقكة جماعات 

 ،يف لممناصب العامةمتقكـ جماعات المصالح  بمعارضة اك دعـ مرشحعندما  اتذ، كباؿالتأثير عمييا

(. 1996 ،الكيتز).44انطالقا مف رؤيتيا لمكقفيـ مف القضايا الرئيسية

 فمثال ، تعد جماعات المصالح مؤثر خارجي ىاـ عمى السياسات التي ينتجيا الككنغرس اك غيره

عندما يقـك الككنغرس بالتصكيت عمى القرارات فانو مف المحتمؿ الى حد كبير اف يككف ىناؾ نفكذا 

 ،لجماعات المصالح التي ليا عالقات مف نكع ما مع الناخبيف في مناطؽ معينة لبعض االعضاء

كليذا السبب فاف جماعات المصالح القادرة عمى تعبئة مسانديف ليا في دكائر انتخابية عديدة تككف 

. (أ-2006 ،لككم ك جينسبرج) .بصفة خاصة ذات نفكذ في الككنغرس

 يحاكلكف ، اف جماعات المصالح تضـ افراد لدييـ اتجاىات متماثمة كمشتركة بالنسبة لقضايا معينة

 ،االعرجي). معان التأثير في قرارات الحككمة بطرؽ مختمفة لتغيير السياسات بما تتالءـ كمصالحيا

2006 .)

كيرجع الكثير مف المحممييف بأف قكة جماعات المصالح اصبحت تتعاظـ بصكرة قكية جدا في العقكد  

 بسبب ضعؼ االحزاب السياسية في كثير مف االحياف مف القياـ ،الثالثة االخيرة في الكاليات المتحدة

 اك ، كالتي تنتيزىا جماعات المصالح مثؿ تكفير الماؿ في دعـ مرشح ما،باعماؿ ككظائؼ معينة

مصالح عمى اؿعات ا تتأسس جـ. تكفير الكثير مف االمكانيات التي تعجز عنيا بعض االحزاب

 كما اف ، كبعدىا تندمج مع مجمكعات قكية عمى مستكل الكاليات ككؿ،مستكل المناطؽ كالكاليات

                                                           
مثال مف غير المحتمؿ اف تساند الجمعية الكطنية لمرماية في حمالت انتخابية لمرشح يرغب في : مصمحة جماعات المصاؿ( 44

كعمى العكس فمثال تساند الجماعات المناصرة لحؽ الحياة بصكرة منتظمة , اصدار تشريع لضبط كتنظيـ استخداـ السالح
 .المرشحيف المعارضيف لالجياض



كجكد قضاء قكم كمستقؿ في الكاليات المتحدة يجعؿ مف جماعات المصالح تمجأ لو بصكرة كبيرة لدعـ 

 ، كزارة الخارجية االمريكية،الكاليات المتحدة) . اذا لـ تنؿ ذلؾ مف خالؿ العمؿ التشريعي،قضاياىا

2002 .)

:  تعمؿ جماعات المصالح عمى تحقيؽ ىدفيا في التأثير عمى السياسة العامة بطريقتيف رئيسيتييف

االكلى مباشرة مف خالؿ التأثير عمى اعضاء المجالس التشريعية، عف طريؽ مقابمة المشرعيف 

كالمكظفيف العمكمييف كجمع المعمكمات عف تقييـ سمكؾ اعضاء السمطة التشريعية، كتقديـ يد العكف 

كالثانية غير مباشرة مف خالؿ االعالنات في المجالت، اك . كالمساعدة في الحمالت االنتخابية

اعية، اك استخداـ اعضائيا في ارساؿ االؼ البرقيات ذالصحؼ، كرعاية البرامج التمفزيكنية كاال

 قامت الجمعية الكطنية لمرماية بانفاؽ ما يقرب مف 1988كالخطابات الى المشرعيف، فمثال في عاـ

مميكني دكالر لتحث اعضائيا عمى االتصاؿ بكبار المشرعيف، ككانت النتيجة تدفؽ اكثر مف عشرة 

م حاؿ دكف إقرار مشركع قانكف يحدد فترة ذمالييف رسالة بريدية الى مكاتب الككنغرس، االمر اؿ

كبالتالي . لؾ الضغط البريدمذانتظار مدتيا سبعة اياـ قبؿ اف يحؽ لمفرد شراء بندقية، كىك ما عكسو 

فإف نصؼ جميع المكاطنييف االمريكييف يصكتكف في االنتخابات الرئاسية، كفقط اقميات صغيرة تنخرط 

في اشكاؿ اخرل مف المشاركة السياسية، كلكف معظـ االمريكييف يشارككف بشكؿ غير مباشر في 

 (.1996الكيتز، ). السياسة عف طريؽ االنضماـ لجماعات تحاكؿ اف تؤثر عمى الحككمة

 في عدة أكجو يمكف ذكرىا فيما  في الكاليات المتحد عف األحزاب السياسيةلمصالحتتميز جماعات ا

 ال تسعى إلى السمطة بؿ  جماعات المصالح عف األحزاب في ككف جماعات المصالحتختمؼ: يمي

 أىدافيا محدكدة ، لذا تعمؿ عمى كضع مف يخدميا في السمطة،لتحقيؽ مصالح معينة مادية أك معنكية

 أك منع صدكر قانكف ، فيي تجتيد لدفع السمطة إلى اصدار قانكف معيف،جدا بالمقارنة مع األحزاب



  جماعات المصالح ال تعتمد، أك تسعى لتعييف بعض المسؤكليف في مراكز معينة،في غير صالحيا

 ،قكتيا قد تكمف في عكامؿ أخرل  بؿ عناصر فييا،بصفة أساسية عمى العدد الضخـ مف المنخرطيف

 التي قد تمكؿ كتقدـ مرشحيف المصالحاألحزاب تقدـ مرشحيف ليا في االنتخابات بعكس جماعات 

 عمى السمطة يككف عادة بطريؽ غير  جماعات المصالح تأثير، لكف عف طريؽ األحزاب،يخدمكنيا

 . بؿ كثيرا ما تعمؿ في الخفاء كبشتى الطرؽ بعكس األحزاب السياسية، مباشر

 إذ كثيرا ما تسيطر األحزاب عمى لمصالح،رغـ ذلؾ تكجد عالقات كطيدة بيف األحزاب كالجماعات ا 

 كما أف كثير مف الجماعات تمكؿ أحزابا سياسية ، أك االتحدات المينية، مثؿ النقابات،الجماعات

 بؿ قد ، ليست أيضا شركات تجارية صرفةالمصالح جماعات ،كتدفعيا لمتعبير كالدفاع عف مطالبيا

 (.1983فينك، ). تمارس الشركات التجارية الضغط بكاسطتيا

 فيي في أىدافيا ، عف األحزاب في أىدافيا ككسائؿ تككينياالمصالحفي النياية تختمؼ جماعات 

 فإذا كانت جماعات مصمحة اقتصادية ،تسعى لتحقيؽ مصالح مرتبطة بتككيناتيا االجتماعية كالطبقية

 بينما تيدؼ األحزاب باألساس إلى ،كنقابات العماؿ فإنيا تدافع عف األجكر كدعـ صناديؽ االكتتاب

  كاستخداـ الكسائؿ، كتككف كسائميا كسب التأييد الشعبي كالنجاح في االنتخابات،الكصكؿ إلى السمطة

 .االجدر لمتركيج لمبادئيا

 بينما تبقى جماعات ،كاألحزاب السياسية حيف تفشؿ في االنتخابات تتحكؿ إلى معارضة سياسية

المصالح  كلعؿ جماعات ، ساعية لتحقيؽ مكاسب ألعضائيا سكاء نجحت في ذلؾ أك فشمتالمصالح

 كقد تمتقي ،حزاب ال تنشط إال في أكقات االنتخاباتاال فبعض ،طا مف بعض األحزاباىي أكثر نش

 كربما يككف التأثير الضاغط ، مع األحزاب السياسية في التنظيـ كالعضكية كالتمكيؿجماعات المصالح

باإلضافة . عمى الحككمات لدل ىذه الجماعات أقكل مف تأثير األحزاب إذا كانت مرتبطة مع بعضيا



 بينما األحزاب تستخدـ ، قد ال تككف عمنية أك شرعيةجماعات المصالحكسائؿ التي تستخدميا اؿإلى أف 

 عكس ، قد ال تككف منظمةجماعات المصالحة التنظيمية فإف م كمف الناح،أساليب معمنة كمشركعة

 كال تخضع ىذه الجماعات لمرقابة الشعبية بينما تخضع ،األحزاب السياسية التي ليا ىياكؿ تنظيمية

 (.2004القحطاني،).ليا السياسية األحزاب

 

 في  عمى االحزاب السياسية والنظام السياسيالرأي العام واالعالمتأثير 2. .5.4

:  الواليات المتحدة

 عمى اىمية الصحافة ،ف لمدستكر في الكاليات المتحدةماكد تكماس جيفرسكف كىك احد االباء المؤسس

لك ترؾ لي امر تقرير ما اذا كاف يجب اف تككف لنا حككمة بال صحؼ اك " مف خالؿ قكلو ،كاالعالـ

كزارة الخارجية الكاليات المتحدة، ) ". فإنني لف اتردد لحظة في تفضيؿ الحؿ االخير،صحؼ بال حككمة

يعتبر الرأم العاـ كاالعالـ في الكاليات المتحدة مف المؤسسات غير . (28 ص،2001 ،االمريكية

 كمف خالؿ ذلؾ يعرؼ الرأم العاـ في الكاليات ،حككمية التي تمعب دكرا في السياسة كالتأثير عمييااؿ

المتحدة بأنو مجمكعة مف االراء كاالتجاىات التي تتبناىا مختمؼ الجماعات كاالفراد في الكاليات 

 كتقـك كسائؿ ، تجاه النظاـ السياسي بصفة عامة كالقضايا الجماىرية اليامة بصفة خاصة،المتحدة

 ، كاذاعات، كصحؼ، كافالـ، ككتب، كانترنت،االعالـ في الكاليات المتحدة بكافة انكاعيا مف تمفزيكف

. كمجالت بنقؿ كتداكؿ المعمكمات الى المكاطنيف كالنظاـ السياسي

 ال ،اف الصحافة في بمدنا الحر ىي صحافة مكثكقة كمفيدة: "كايت.بي.كيقكؿ الكاتب االمريكي أم

 كما داـ ىناؾ عدد كبير مف اصحاب المؤسسات ،بسبب طبيعتيا الطيبة بؿ بسبب تنكعيا الكبير

 ، تتكفر لنا نحف الشعب فرصة افضؿ لمعرفة الحقيقة، كؿ يحاكؿ تبياف ما يراه مف حقيقة،الصحفية



 ،1991 ، كزارة الخارجية االمريكية،الكاليات المتحدة) ".كالخركج مف الظممة ففي كثرة العدد سالمة

 بسبب ، كسائؿ االعالـ بدكر فعاؿ في التأثير عمى الرأم العاـ كالقيادات السياسيةتقكـكبذلؾ . (9ص

 كحكؿ االحداث اليامة التي تيـ ،ال يقـك بو النظاـ السياسي اصدارىا لمتقارير حكؿ ما يقـك اك

 .المكاطنييف كالمجتمع كالنظاـ السياسي

 مف خالؿ المعمكمات التي تقدميا ،اف كسائؿ االعالـ تمعب دكرا كبيرا في بمكرة الرأم العاـ لممكاطنييف

 الرأم العاـ في الكاليات المتحدة يقـك بالتأثير عمى السياسات الحككمية تجاه كما اف ،بكافة كسائميا

كما يمكف لمرأم  ،ات تمؾ التي تمس حياة المكاطنييفذ، مف خالؿ تضخيميا كنشرىا كباؿقضايا محددة

كالتي  ، كجماعات المصالح،يعبر عف نفسو مف خالؿ قنكات منظمة مثؿ األحزابالعاـ كاالعالـ اف 

 كقادة فبالنسبة لصناع القرار الرسمييفترتبط معيا مف اجؿ ايصاؿ قضايا معينة لمنظاـ السياسي، 

ذاعة، تقـك الكسائؿ اإلعالمية مف صحافةاالحزاب مدادىـ بجزء ، كا   كتمفزيكف بدكر بارز في تكجيييـ كا 

. ذ القرارات يمكف اتخاىاـ مف المعمكمات التي عمى أساسيا

 فإنو يمكف االستفادة ،باإلضافة إلى ككف الكسائؿ اإلعالمية مصدران ىامان لممعمكمات الداخمية كالخارجية

فقد يكتب أحد المسؤكليف في سياسة الدكلة،  كدليؿ لمكاقؼ المكاطنيف تجاه ،منيا كمؤشر لمرأم العاـ

 كاليدؼ مف ىذه المقالة ىك ،الحككمة كباسـ مستعار مقاالن صحفيان يدعك فيو لنيج جديد في السياسة

 كردكد فعؿ المكاطنيف كتعميقاتيـ ،معرفة ردكد فعؿ المكاطنيف تجاه ىذه السياسة الجديدة قبؿ األخذ بيا

، كيكبيديا).  كبيذا يككف لمصحافة دكر في صنع القرار كتحديد كجيتو،تتكلى الصحافة تنظيميا

 .((ت.ب)، المكسكعة الحرة

في تؤثر عمى االحزاب السياسية كالنظاـ السياسي تخدـ كسائؿ االعالـ عمى االقؿ ثالث كظائؼ 

 بصكرة متكاصمة تحت الرقابة  كقادة االحزاب السياسية فيي تبقي صناع السياسة،الكاليات المتحدة



يف ىـ في االصؿ ذ، كيدرؾ المسؤكلكف سكاء السياسييف كاؿمف خالؿ نشر اقكاليـ كافعاليـالدقيقة، 

اعضاء في حزب معيف، اك اعضاء االحزاب البارزيف خارج السمطة اف كؿ ما يفعمكنو اك يقكلكنو 

 كبالتالي فيـ لف يرغبكا في اتخاذ تقريبا حتى في مجالسيـ الخاصة قد يظير في كسائؿ االعالـ،

  بقضايا  كتجرم تحميالت مستقمة تتعمؽ كقائع،العالـا كثانيا تنشر كسائؿ .قرارات ال يريدكنيا اف تنشر

، كالتي يمكف اف تؤثر كتمس  كبالتالي فيي تثقؼ الجميكر حكؿ الكثير مف القضايا،السياسات العامة

  كتدعـ  كثالثا قد تؤيد.السياسات المراد اتباعيا في كقت ما مف جانب السمطة اك االحزاب السياسية

 كيككف ذلؾ ذك تأثير  حزب ضد اخر، اك سياسة لممناصب العامة،كسائؿ االعالـ مرشح ضد اخر

، اف  في الكاليات المتحدة بشكؿ عاـ كعمى االحزاب السياسية بشكؿ خاصقكم عمى الحياة السياسية

تسميط كسائؿ االعالـ الضكء عمى اعماؿ المسؤكلييف الرسمييف، كبتثقيفيا الناس حكؿ القضايا 

المطركحة، كبتأييدىا المتعمد لبعض المرشحيف كالسياسات، بإمكاف كسائؿ االعالـ التأثير في السياسة 

التي ترسميا السمطة، اك االحزاب السياسية بطريقة مباشرة، اك غير مباشرة، عف طريؽ صكغ الرأم 

(.  2004 ، كزارة الخارجية االمريكية،الكاليات المتحدة). العاـ كاالعالـ

 

 

 

 

 

 



مدى قوة االحزاب السياسية في الواليات المتحدة والوالء ليا  6.4

 ،يشكؾ الكثير مف المراقبيف في ككف االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة ال تزاؿ تحتفظ بقكتيا

 كيختمؼ ىؤالء المراقبيف بشكؿ حاد حكؿ ما اذا تدىكرت ،كخصكصا في العقكد الثالثة االخيرة

:  اـ انيا تغيرت فقط كلكنيـ يتفقكف عمى االتي،االحزاب في الكاقع

اف جماىير الناخبييف في الكقت الحاضر لـ تعد تيتـ باالحزاب في حد ذاتيا بقدر اىتماميـ بصكرة 

 لذلؾ اصبح المرشح يعتمد في حممتو االنتخابية عمى تنظيمو ،المرشح ذاتو كاسمكبو كشخصيتو

 كبعد فكز المرشحيف لشغؿ المناصب ،الخاص اكثر مف االعتماد عمى آليات الحزب التقميدية

 اك مساءلتيـ عف اية كعكد قطعكىا عمى انفسيـ ، ال يستطيع قادة الحزب السيطرة عمييـ،الرسمية

(. 1996 ،الكيتز) .كعمى الناخبييف اثناء حمالتيـ االنتخابية

 كيصكتكف كفقا ، اف معظـ االمريكييف يكاصمكف االستمرار مع االحزاب الرئيسية،مف جية اخرل

 ،يسعى كال الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي لمحصكؿ عمى دعـ كاسع النطاؽك ،لبرامجيا المعمنة

 كمع ذلؾ فيـ ،غرافيةككيميالف إلى جذب الناخبيف مف مختمؼ الطبقات االقتصادية كالفئات الديـ

ف عمى مدل العقكد مف كالديمقراطيم كبمقارنة المكاقؼ تجاه الجميكرم،يمسككف بالكالءات بشكؿ ضعيؼ

 الكثير ليقكلكه عندما يسألكف ماذا يفضمكف كال يفضمكف بشأف ء فمـ يعد لدل الناخبيف الشي،الراىنة

. ىذيف الحزبيف

 مما قمؿ ،اف مما زاد تدىكر االحزاب السياسية في الكاليات المتحدة ىك التطكر في ثكرة االتصاالت

 ، فيستطيع المرشحكف زيادة االمكاؿ مف خالؿ مناشدات بريدية مباشرة،الحاجة الى االحزاب التقميدية

 كاصبحت ، اك االنترنت،ثـ استخداـ ىذه االمكاؿ لمكصكؿ مباشرة الى الناخبيف عف طريؽ التمفاز



 كقممت ، كتعتمد اكثر بدال مف ذلؾ عمى التكنكلكجيا كالماؿ،االنتخابات تحتاج لجيد مكثؼ اقؿ

(. 1994 ،بكمبر). دعـ حزبيـؿالتطكرات التكنكلكجية الحاجة الى عماؿ حزبييف 

قد اقتطع مف قاعدة االحزاب _ اجتماعي كاقتصادم كسكاني_ اف الزيادة في الحشد،مف ناحية اخرل

 فمدل الناخبيف المثقفيف حاجة اقؿ لالحزاب لكي تجعؿ السياسة مفيكمة كلتكجيو ،في الكاليات المتحدة

 كما انو في كجكد اقتصاد مزدىر يككف لمناخبيف حاجة اقؿ لالحزاب لكي تساعدىـ في ،سمككيـ

 (.2004الكاليات المتحدة، كزارة الخارجية االمريكية، ) .الحصكؿ عمى كظائؼ

يكجد في الكاليات المتحدة منظمات كثيرة ذات نفكذ كاسع كفاعمية مؤثرة قد تطغى في كثير مف 

 بؿ اف لدل ىذه المنظمات ، كتؤثر عمى الحياة السياسية اكثر مف تنظيمات االحزاب الكبيرة،االحياف

 ناىيؾ مف اف االحزاب االمريكية تنشط في فترة ،الفضؿ في احكاؿ كثيرة في تكجيو المعركة االنتخابية

ف في الكاليات المتحدة لـ م كبما اف قياـ الحزب، كيقؿ بؿ كينعدـ بعد انتياء الفترة االنتخابية،االنتخابات

 مما ، معيف فاف الصراع الطبقي في الكاليات المتحدة غير كاضح،يكف عمى اساس ايدلكجي طبقي

(. 2008، العيثاكم) .يؤثر عمى نكايا الناخبيف كاىتماماتيـ تجاه االحزاب

 اك االرتباط بالحزبيف الكبيريف اكثر مف االنخراط اك ،نياية القكؿ اف ىناؾ تناقصا في االنتماء الحزبي

 كما اف التحكؿ في كالء الناخب مف حزب آلخر اصبح يأخذ قبكؿ لدل ،االنضماـ الى صفكفيما

، كالتي يمكف اف يمجأ الييا  في المقابؿ تتزايد قكة جماعات المصالح زيادة حقيقية،الكثير مف الناخبييف

  (.1996, الكيتز) .المكاطف بدؿ الحزب

 

 

 



  خالصة الفصل7.4

ليا بناء تنظيمي   في الكاليات المتحدةحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي بأف اؿ, نخمص الى القكؿ

كيرأس ذلؾ التنظيـ  ، كعمى المستكل القكمي، كمف ثـ عمى مستكل الكالية،يبدأ مف المستكل المحمي

 كتنشط في ،عمى جميع المستكيات لجاف خاصة كرؤساء لجاف تقـك كؿ منيا بالكظائؼ المحددة ليا

، كتبيف باف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي ليما سمات محددة كمتشابو الى حد فترة االنتخابات

يف الحزبيف عمى المستكل القكمي،  كاف ىناؾ ذما، تختمؼ عف االحزاب الصغيرة، مما يزيد مف قكة ق

ابات تقميدية ككالءات عمى مر الزمف لكال الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي، كما تبيف بأف ىناؾ ذانج

يف ذات في البرامج االنتخابية لوذفركقات فمسفية بيف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي، كباؿ

 لمحزبيف 2004الحزبيف لمفكز باالنتخابات، كتـ ارفاؽ جدكؿ لمبرنامج االنتخابي الرئاسي لعاـ 

ا الجدكؿ لمدل الفركقات في البرامج السياسية لكال الحزبيف، ذالجميكرم كالديمقراطي، كيكضح ق

 .كالتي تعكس الفمسفة السياسية لمفكز باالنتخابات

اف لجماعات المصالح قكة كبيرة يمكف ليا اف تكازم كتنازع الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي في 

الكاليات المتحدة، كليا تأثيرات قكية كبكسائؿ مختمفة تمكنيا مف التأثير عمى االحزاب كالنظاـ 

م في مضمكنو االغمب ىك اعضاء مف الحزبيف الكبيريف، كما تبيف بأف ذالسياسي بشكؿ عاـ، كاؿ

لمرأم العاـ كاالعالـ دكر كبير في بمكرة السياسات العامة لمقادة الحزبييف كقادة النظاـ السياسي، النيا 

تقـك بالدكر الرقابي، اك المساعد الحد االطراؼ سكاء الشعب، اك االحزاب كالنظاـ السياسي، كفي 

النياية اف ىناؾ تناقصآ في الكالء كاالنتماء الحزبي تجاه الحزبيف السياسييف الرئيسييف، بسبب انعداـ 

االساس االيدلكجي كالطبقي بينيما، كاف ىناؾ عكامؿ اخرل مثؿ التكنكلكجيا الحديثة كجماعات 

  .  المصالح كالرأم العاـ كاالعالـ تمعب دكرا يكازل كربما اكبر مف دكر الحزبيف

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 وظائف الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي ودورىما في العممية االنتخابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في الواليات المتحدة لمحزب الجميوري والحزب الديمقراطيالوظائف االساسية 

 مقدمة1.5 

 ، في الكاليات المتحدة كظائؼ عدة كعمى كافة االصعدةالحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطيؤدم م

 كمف خالؿ ىذه االحزاب يستطيع الناخبكف اكماؿ ارادتيـ ، كاالقتصادية، االجتماعية،السياسية

عمى تجنيد كيعمؿ الحزباف الجميكرم كالديمقراطي  ،السياسية كاالبقاء عمى ممثميف خاضعيف لممساءلة

 كعندما ينجح حزب معيف مف الفكز باالنتخابات يستطيع مف خالؿ ،االفراد لشغؿ المناصب السياسية

 كتاريخيا لـ يطرأ تطكر جكىرم في كظائؼ االحزاب ،ذلؾ تطكير السياسات العامة التي يراىا مناسبة

 كلكف النشاط االكبر الذم ، في الكاليات المتحدة، كخصكصا الحزبيف الجميكرم كالديمقراطيالسياسية

.  يككف في فترة االنتخاباتالحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطيقـك بو م

 في الواليات المتحدة لمحزب الجميوري والحزب الديمقراطيالوظائف االساسية 2.5 

:  في الكاليات المتحدة عمى التاليحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي بشكؿ عاـتشمؿ كظائؼ اؿ

يقـك العاممكف في الحزب بحث الناخبيف عمى الذىاب الى صناديؽ االقتراع في يـك : تعبئة الناخبين* 

 كتتمحكر ىذه ، كيستخدـ العاممكف في الحزب كسائؿ عدة لضماف التصكيت في االنتخابات،االنتخابات

 كحتى تكفير كسائؿ ، اك الزيارات المنزلية كالمكتبية، اك مف خالؿ التمفكف،الكسائؿ مف خالؿ الندكات

 (.2009، العيثاكم) .االنتقاؿ لمناخبيف



 عف االفراد الذيف يبحث الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي: 45تعيين االفراد في الوظائف العامة* 

 ،يتمتعكف بالمكاصفات المختمفة التي تؤىميـ الف يصبحكا ليـ جاذبيتيـ لشغؿ المناصب العامة

 كمف خالليـ يحقؽ ، فكز لمحزبيعتبر كاف فكز ىؤالء بالمناصب ،كتقديميـ الى جماىير الناخبيف

 (.2004 ، كزارة الخارجية االمريكية،الكاليات المتحدة). الحزب القكة السياسية

في جمع الحزباف الجميكرم كالديمقراطي ساعد م: 46توفير الموارد المالية لمحمالت االنتخابية* 

ا مف الحصكؿ عمى المكارد المالية لتمكيؿ النفقات المتزايدة لمحمالت ـ حتى يتسنى لمرشحيو،التبرعات

 (.2005, كزارة الخارجية االمريكية, الكاليات المتحدة) .االنتخابية

 لمكثير مف المكاطنييف لمتعرؼ عمى  ىناؾ كقتا ليس: تثقيف الجماىير وتبسيط العممية االنتخابية* 

 لذلؾ يعتمد ، اك حتى معرفة مؤىالت المرشحيف كخمفياتيـ،مكقؼ كؿ مرشح مف القضايا المعاصرة

 كمف جية ،ىؤالء الناخبكف عمى االنتماء الحزبي في انتخاب مرشحي حزبيـ الكارديف في قائمة االقتراع

 اك ، عمى تثقيؼ الجماىير مف خالؿ التغطية التمفزيكنيةلحزباف الجميكرم كالديمقراطيعمؿ اماخرل 

 كبالتالي تؤثر ىذه االحزاب عمى الرأم العاـ ،الخ...47 مجالت، اك بطرؽ اخرل ندكات،المناظرات

 (.1996 ،الكيتز) .كعمى مكاقفيـ مف القضايا المعاصرة

                                                           
يركز الحزب بشكؿ كبير عمى ىذه الناحية الف الفرد في ذلؾ المنصب يعتبر كاجية الحزب : التكظيؼ في المناصب العامة ( 45

كىي تميد الطريؽ اماـ المزيد مف االنتصارات لمحزب في تمؾ المنطقة التي انتخب فييا فرد الحزب كاثبت جاذبيتو كشخصيتو 
. فييا
 
لالحزاب السياسية في الكاليات المتحدة طرؽ عديدة لمحصكؿ عمى االمكاؿ كبالذات في فترات : حصكؿ االحزاب عمى االمكاؿ ( 46

االنتخابات الرئاسية كاف كاف القانكف يحكـ مصدر تمؾ االمكاؿ اال اف الكثير مف الجماعات الثرية تقـك بتقديـ االمكاؿ لحزب معيف 
. السباب مختمفة

 
لالدكات التي تستخدميا االحزاب السياسية في عممية تثقيؼ الجماىير نتائج كبيرة عمى العممية :  اىمية التثقيؼ لدل االحزاب ( 47

االنتخابية الف معظـ الناخبيف ال تسمح ليـ الفرصة لمذىاب كالتعرؼ عمى اراء المرشحيف كبالتالي تعمؿ االحزاب السياسية مف 
. خالؿ تمؾ االدكات عمى تكصيؿ افضؿ صكرة لممرشحيف الى الجماىير

 



 عمى تنسيؽ المصالح كالمطالب الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطيعمؿ م: تجميع المصالح* 

 كما تعمؿ عمى كضع حمكؿ كسط اثناء الصراعات الطاغية عمى مكقؼ ،المشتركة لجماىير الناخبيف

 . كالكالء لمنظاـ السياسي لمسمطةير السمميم كما تشجع االحزاب عمى التغ،معيف

 عمى تنظيـ التبعية الحزبية الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطيعمؿ م: تنظيم عممية صنع القرار* 

 كلقادة الحزب نفكذ في اختيار اعضاء المجالس ،فيما يتعمؽ بالككنغرس كالمجالس التشريعية في الكالية

 .(ب-2006 ،لككم ك جينسبرغ) .48التشريعية لمعمؿ ضمف لجاف فرعية محددة

ينتظر مف االحزاب المكجكدة في المعارضة اف تككف متيقظة لمحزب : 49الدور الرقابي لالحزاب* 

ككف خارج السمطة عمى انتقاد م عندما كيعمؿ الحزب الجميكرم، اك الحزب الديمقراطي ،الحاكـ

المكجكد في السمطة، اك المسيطر عمى كال الفرعيف، اك مف السياسات كالقرارات التي يتخذىا الحزب 

 كما تعمؿ عمى التأثير عمى تمؾ القرارات مف خالؿ التأثير عمى لو اغمبية في احد مجمسي الككنغرس،

(. 1978 ،آخركف  ك،سام) . كالعمؿ عمى تحقيؽ فكز انتخابي في المستقبؿ،طريقة تفكير الحزب

 

 

 

 

 

                                                           
بالرغـ مف كجكد المكائح كالقكانيف الدستكرية التي تنص عمى تنظيـ الككنغرس اال اف :  اىمية لجاف الككنغرس لالحزاب (48

االحزاب الكبيرة تتفؽ فيما بينيا عمى تككيف لجاف مشتركة مف اجؿ تنظيـ عمؿ الككنغرس كتقـك ىذه المجاف بتنظيـ ما نسبتو 
. مف عمؿ الككنغرس% 80
 
ىذه مف اصعب المياـ لمحزب كخصكصا عندما يككف في المعارضة اك ليس لو ثقؿ في : اىمية الدكر الرقابي لمحزب ( 49

الككنغرس كمف اجؿ تحقيؽ مكاسب ال يستطيع تحقيقيا بالتصكيت يقـك بالبحث عف االختراقات لمحزب االخر كتجميع البيانات مف 
 .اجؿ انتقاد الحزب االخر



 في العممية االنتخابية الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي دور  3.5

 ،تمعب األحزاب السياسية األمريكية دكرنا ميمنا في االنتخابات الرئاسية في الكاليات المتحدة األمريكية

 مف ىذه الرسالة حكؿ الييكؿ التنظيمي لمحزبيف الجميكرم الرابعكاستنادا الى ما تـ شرحو في الفصؿ ا

 سكؼ يتـ شرح دكر الحزبيف الجميكرم ، باعتبارىما الحزبيف الكبيريف في الكاليات المتحدة،كالديمقراطي

. كالديمقراطي في االنتخابات الرئاسية كاالنتخابات التشريعية

   : في االنتخابات الرئاسيةالحزب الجميوري والحزب الديمقراطيدور 1.3.5. 

 ، في الكاليات المتحدة في فترة االنتخابات الرئاسية الى حد كبيرينشط الحزباف الجميكرم كالديمقراطي

 كتزداد حدة التكتر في االياـ التي تسبؽ ،لتحديد مصير الحزب في الكصكؿ لمبيت االبيض

 في ىذه العممية االنتخابية عبر عدة ا دكرالحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطيلعب كم ،االنتخابات

: كاالتيكىي مراحؿ 

تعد عممية اختيار مرشح الحزب لمنصب الرئيس كنائبو مف أىـ : اختيار المرشح لمرئاسة ونائبو *

 كىي عممية تبدأ قبؿ ، في االنتخابات الرئاسيةالحزباف الجميكرم كالديمقراطيقـك بيا ماألدكار التي 

 كتستمر حتى ، تصؿ في بعض الكاليات إلى حكالي سنة،مكعد إجراء االنتخابات بفترة طكيمة نسبيا

 كخالؿ ىذه ، الذم يتـ فيو تسمية المرشح كنائبو بصكرة نيائية كرسمية،انعقاد المؤتمر القكمي لمحزب

 تفاعالت  بشكؿ عاـ، كالحزبيف الجميكرم كالديمقراطي بشكؿ خاصالفترة تشيد األحزاب األمريكية

, keefe) . مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ المرشحيف ليذيف المنصبيف الميميف،متعددة المستكيات

1998 .) 



 إال أف ،يقـك الحزب بال شؾ بدكر ىاـ في ىذا الصدد: وضع البرنامج السياسي لممرشح ونائبو* 

 عف الحالة األخرل التي يككناف فييا خارج ،األمر يختمؼ مف حالة ككف المرشح كنائبو في السمطة

 بخالؼ الحالة ،50 ففي الحالة األكلى يككف لممرشح كنائبو دكر أكبر في كضع البرنامج،السمطة

 كعادة ،الثانية التي يمكف أف يككف فييا لمحزب كقكاعده كككادره دكر أكثر اتساعنا مف الحالة األكلى

ما يتـ اإلعالف النيائي عف ىذا البرنامج في المؤتمر القكمي لمحزب الذم يتـ فيو تسمية المرشح 

( . 2004 ،أبك عامكد) .كنائبو

عادة ما تسند ىذه الميمة إلى مسؤكؿ : وضع خطة الحممة االنتخابية لممرشح لمرئاسة ونائبو* 

 كالكاقع أف كجكد ، باإلضافة إلى الخبراء المتخصصيف في ىذا المجاؿ،حزبي ذم خبرة كقبكؿ حزبي

 . مسؤكؿ حزبي إلى جانب ذكم االختصاص الفني يكفر البعد السياسي المطمكب لمثؿ ىذه الحمالت

(Lawson ،1979) .

 في لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطياف : توفير الموارد المالية الالزمة لمحممة االنتخابية الرئاسية* 

 كدكرا غير مباشر مف خالؿ جذب ، مف خالؿ تكفير قدر مف المكارد المالية،ىذا المجاؿ دكرا مباشرا

  كاإلشراؼ عمى ىذه المكارد بحيث تككف متطابقة،بعض الجيات التي يمكف أف تكفر التمكيؿ الالـز

                                                           
كذلؾ بسبب الخبرة العممية التي مرا بيا الرئيس كنائبو لذا اصبحت لدييـ الخبرة : كضع برنامج الحزب مف قبؿ الرئيس كنائبو ( 50

. كالمعرفة بطبيعة البرامج السياسية التي تجذب المنتخبيف الييا كتزيد مف فرص الفكز كالتأييد لمحزب
 



 كىك ،51 كبما ال يؤدم إلى إثارة شبيات حكؿ مصادر التمكيؿ،مع القانكف األمريكي المنظـ لمتمكيؿ

(.   2008،ايمكؿ)) .52األمر الذم يمكف لمحزب المنافس استخدامو في الدعاية ضد الحزب

الحزب الجميكرم قـك م: تعبئة أعضاء الحزب ومؤيديو لمتصويت لصالح مرشح الحزب لمرئاسة* 

 بتكفير كافة اإلمكانيات الالزمة لتعبئة أعضاء الحزب كمؤيديو لمتصكيت لصالح كالحزب الديمقراطي

 مركرنا بالمؤتمر ، كىذه التعبئة تبدأ مف المراحؿ األكلى الختيار مرشح الحزب،مرشح الحزب كنائبو

 ،القكمي لمحزب الذم تحضره أعداد كبيرة مف ممثمي المدف كاألقاليـ كالكاليات األمريكية المختمفة

 تعبر عف التماسؾ الداخمي لمحزب ككقكفو بقكة ،كالذم تحكؿ في السنكات األخيرة إلى احتفالية كبيرة

 بشكؿ عاـ كالحزبيف  ككصكال إلى يـك االنتخابات حيث تكفر األحزاب األمريكية،خمؼ مرشحو

،  التسييالت المختمفة ألنصار الحزب كمؤيديو لإلدالء بأصكاتيـالجميكرم كالديمقراطي بشكؿ خاص

 حيث تعقد عمى المستكيات ،كتقـك أجيزة الحزب خالؿ ىذه المرحمة بجيكد عديدة في ىذا المجاؿ

 كما تقكـ ىذه األجيزة بمخاطبة ،المختمفة لقاءات لشرح قانكف االنتخابات األمريكية كطريقة التصكيت

 كتصدر كتيبات تكضح ذلؾ كتقـك ،الناخبيف لتعريفيـ بمكعد االنتخابات كأماكف اإلدالء باألصكات

بتكزيعيا في بعض المناطؽ لمتكعية بالعممية االنتخابية كأسمكب التصكيت كما ىك مطمكب مف جانب 

(.  2008 ،آخركف  ك،فيكرينا) .الحزب مف أعضائو
                                                           

يعتبر مكضكع تنظيـ التبرعات لمحمالت االنتخابية في الكاليات المتحدة مف المكاضيع المتنازع : التبرعات لمحمالت االنتخابية ( 51
عمييا مف قبؿ كثير مف المشرعيف، الذيف ينادكف دائمان بضركرة إصالح نظاـ التمكيؿ، لكنيـ مف ناحية أخرل يعتبركف مف أكثر 
المستفيديف مف الغمكض كالثغرات المكجكدة في بعض التشريعات، التي تضع قيكدان عمى دكر الماؿ في العممية االنتخابية، كلعؿ 

ىذا ما يفسر النقاش المستمر حكؿ التشريعات التي تسعى لتنظيـ ىذا األمر، لكف دكف أف تحد بحسـ مف قدرة أصحاب الماؿ عمى 
.  التأثير المتصاعد عمى الحمالت االنتخابية

 
، "قانكف الحمالت االنتخابية الفيدرالية"مف األسس المنظمة لتمكيؿ الحمالت االنتخابية :  قانكف الحمالت االنتخابية الفدرالية( 52

، فيذا القانكف يخكؿ المرشحيف الذيف تتكافر فييـ بعض 1974الشييرة عاـ " كترجيت"الذم أقره الككنجرس في أعقاب فضيحة 
الشركط لمحصكؿ عمى دعـ مف الخزانة األمريكية يككف جزئيان أثناء االنتخابات التمييدية، كدعـ كامؿ لممرشحيف النيائييف، لكف 

. بشرط تقيد المرشح بضكابط خاصة فيما يتعمؽ باإلنفاؽ عمى الحممة االنتخابية
  



 مف خالؿ االستعانة بمراكز ق الميمةذتتـ ق: اإلشراف عمى تنفيذ الحممة االنتخابية الرئاسية* 

 بما ، كىي مسألة ميمة ألنيا تتيح الفرصة لتطكير الحممة االنتخابية لمحزب،استطالع الرأم العاـ

 ،يتالءـ كتطكرات الكاقع السياسي في الكاليات المتحدة االمريكية خالؿ الحممة االنتخابية الرئاسية

.  53كمعالجة أكجو القصكر التي قد تحدث كالدعاية المضادة لمحزب المنافس

عالن النتائج*   ،2000برز ىذا الدكر بكضكح في انتخابات عاـ : متابعة عممية فرز األصوات وا 

 حكؿ أسمكب عد األصكات كتحديد  الجميكرم كالديمقراطيالتي حدث فييا خالؼ بيف الحزبيف

 كقد أكضحت ىذه التجربة أىمية ىذا الدكر كمتطمبات القياـ بو مف تكافر الخبرات ،54المرشح الفائز

 حيث إف األمر قد يتطمب المجكء إلى القضاء لمحكـ ،الفنية كالقانكنية الالزمة لمقياـ بو لدل كؿ حزب

 كىك ما يتطمب إعداد مذكرات قانكنية دقيقة في ، كتحديد أسمكب حؿ النزاع،في النزاع بيف الحزبيف

 كما يتطمب معرفة بجية االختصاص القضائي في ىذا الشأف كاإلجراءات التي يجب ،كقت قصير

 . باإلضافة إلى تحديد أسمكب إعادة عد األصكات كتكفير الككادر البشرية الالزمة إلنجازه،اتباعيا

  (.  2004،أبك عامكد)

كىي أدكار  لمحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي، ىذه االدكار أساسية في االنتخابات الرئاسية 

. تتطمب تنظيما فعاال كككادر محترفة قادرة عمى القياـ بالمياـ المحددة ليا كمكارد مالية كفنية كبيرة
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فالمتابعة المستمرة لمثؿ ىذه المراكز في استطالعات الرأم يزيد مف معرفة االحزاب لممستكيات التي كصؿ الييا كؿ حزب كاخذ 
. ىذه االستطالعات مف اجؿ تشكيؿ استراتيجيات الحممة االنتخابية كانتقاء القضايا كتقيـ نقاط قكتيـ الذاتية اك ضعفيـ
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 الرئاسية لتحديد الفائز كعممت عمى اعادة فرز االصكات في كالية 2000المحكمة االميركية العميا الى التدخؿ في انتخابات 
.  2000فمكريدا كتحديد بكش االبف ىك الفائز في انتخابات



:  في االنتخابات التشريعيةالحزب الجميوري والحزب الديمقراطي دور .2.3.5

 دكرا كبيران في صياغة القرارات الميمة التي تقر يمعب الحزباف الجميكرم كالديمقراطي بشكؿ خاص

:  كالتي تمر مف خالؿ االنتخابات التشريعية في الكاليات المتحدة بعمميتيف ىما،55داخؿ الككنغرس

 ىي كفاح الحزبيف : كالمرحمة الثانية، كتتضمف اختيار المرشحيف عف طريؽ احزابيـ:المرحمة االكلى

 كذلؾ بسبب كجكد مناطؽ ، كغالبا ما تككف احدل المرحمتيف اشد مف االخرل،لمفكز باالنتخابات

 كبعض تمؾ المناطؽ يككف فييا تفكؽ احد الحزبيف كبيران جدا مما يجعميا منطقة شبو ،انتخابية عديدة

 كيقـك ، باالضافة الى اف بعض النكاب لو تأثير شخصي كبير عمى الناخبيف،مغمقة لذلؾ الحزب

 كتحدد قكانيف االنتخابات دكر االحزاب في ،الحزب بترشيح مف ىك اكثر تأثيران مف غيره عمى الناخبيف

 كفي أغمب الكاليات يككف اختيار المرشحيف مف اختصاص االحزاب ،اختيار اعضاء الككنغرس

 ألم شخص الترشح لالنتخابات اال اذا كافؽ حزب مف االحزاب عمى 56 كمف الصعب،المجازة فقط

(. 2005 ،بارنتي) .ترشيحو

: تمر االنتخابات االكلية كالتي يتـ فييا اختيار المرشحيف بمرحمتيف ك

 كفي المرحمة الثانية تسمى ،المرحمة االكلى كالتي تسمى االنتخابات االكلية المفتكحة اك العمنية

 ففي المرحمة االكلى يقـك كؿ ناخب بتسجيؿ اسمو في مركزه االنتخابي ،باالنتخابات المغمقة اك السرية

 كيضع عمى قائمة مرشحي ، اك مف ناخبي الحزب الديمقراطي،بأنو مف ناخبي الحزب الجميكرم
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 حيث خكؿ الككنغرس ببعض ،بيف الدستكر األمريكي ماىية العالقة بيف حككمات الكاليات كالككنغرس: سلطات الكونغرس ( 

 كما منع حككمات الكاليات مف القياـ بأم ، كالدعكة لمتعبئة العامة،كإعالف الحرب: السمطات الخاصة بو دكف حككمات الكاليات
عالف الحرب   .إجراء يتعارض مع سمطات الحككمة الفدرالية كعقد المعاىدات كضرب العممة كفرض الرسـك كا 

يمكف إيجاد استثناء ليذه القاعدة العامة عمى المستكل المحمي، خاصة في المدف الصغيرة : القكانييف االنتخابية ليست شاممة ( 56
كالبمدات، حيث قد ال يمـز المرشحكف بإعالف أم انتساب حزبي، أك قد يخكضكف االنتخابات كجزء مف قائمة مرشحيف يشاطركنيـ 

 .اآلراء السياسية نفسيا تحت شعار مبادرة محمية معينة، كإعادة تنمية منطقة كسط المدينة أك بناء المدارس

  



 كفي ،الحزب الذم اختاره عالمة اماـ المرشح الذم يفضمو لكؿ منصب مف المناصب االنتخابية

 ، تتضمف احداىما اسماء مرشحي الحزب الجميكرم،المرحمة الثانية يرسؿ لكؿ ناخب بطاقتيف

 كيطمب منو اعادة احدل البطاقتيف فقط بعد اف يؤشر ،كاالخرل اسماء مرشحي الحزب الديمقراطي

(. 2009 ،العيثاكم) .اماـ كؿ مرشح يفضمو لكؿ منصب انتخابي

 في عممية االنتخابات التشريعية مف خالؿ مكازنة الحزبيف الجميكرم كالديمقراطيكتأتي اىمية كدكر 

 ألف مرشحي االحزاب ،مكقؼ المرشحيف الذيف ال ينتمكف الى االحزاب بمكقؼ مرشحي االحزاب

مسيطركف سيطرة تامة عمى االنتخابات بسبب الدعـ المالي كالدعاية التي تقؼ مف كرائيا االحزاب 

 كبالطبع مع العدد الضخـ مف المؤيديف لمحزب الذم ينتمي اليو كؿ ،باجيزتيا كامكانياتيا الضخمة

 كىذا ما يجعؿ مف الصعكبة لممرشحيف مف الترشح بصكرة  لكال الحزبيف الرئيسييف،مرشح حزبي

 بدراسة المكضكعات التي تثار خالؿ الحممة يقـك الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي كما ،مستقمة

 كما انيا تقـك بتقديـ ، كبياف مكقفيا منيا كالتفاعؿ معيا لجذب اكبر عدد مف االصكات،االنتخابية

 كما يقـك الحزب ، كشرح برنامج المرشح الجتذاب الناخبيف،المرشحيف لمناخبيف كتأييدىـ صراحةن 

 لمعرفة اتجاىاتيـ كميكليـ كتنظيـ الناخبيف كاقناعيـ ،بتعييف اشخاص مسؤكلييف عف الناخبيف

(. 2009, العيثاكم). باالشتراؾ في االنتخابات

 ، بقدر كبير مف االعتبارات كاالمتيازاتيتمتعاف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي بشكؿ خاصكألف 

 لكسب ثقتو كترشيحو لمفكز الحزبيف عمى االقؿيجد المرشح االخر مضطران لمجكء الى احد 

 ، ناىيؾ عف الصفقات التي تحدث داخؿ الحزب نفسو لنيؿ احد مرشحي الحزب الفكز،باالنتخابات

 ، كبعد فكز مرشحي االحزاب في االنتخابات التشريعية،كىنا ،ككف فرصتو بالفكز اكثر مف االخر

 مف خالؿ التصكيت ،تستطيع ىذه االحزاب مف السيطرة عمى عمميات التشريع في كال المجمسيف

 الف في كال المجمسيف يجتمع اعضاء الحزب الكاحد بيف الفترة ،كالتأثير عمى قرارات الككنغرس



 كذلؾ مف خالؿ ،كاالخرل بقصد تنظيـ نشاطاتو كتحديد مكاقفيـ مف االمكر المعركضة في الككنغرس

. (sorauf ،1972).  كالرؤساء الحزبييف لكال الحزبيف57المجاف
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عبارة عف مجالس تشريعية مصغرة حيث يمكف اف يكزع عمييا القدر اليائؿ مف التشريعات في اطار تقسيـ العمؿ كيكجد في كؿ 
 . مجمس مف مجمسي الككنغرس عدد مف المجاف



 خالصة الفصل 4.4

  كميمة في الكاليات المتحدة كظائؼ محددةننتيي لمقكؿ، بأف لمحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي

 ، كتكفير المكارد المالية، كتعبئة الناخبيف،الترشيح لممناصب  فمنياق الكظائؼذ، كتتعد قتقـك بيا

كما اف ،  اثناء العممية االنتخابيةق الكظائؼ تنشطذالحزب االخر، كه كالرقابة عمى ،كتثقيؼ الجميكر

ا الدكر يكاد يككف ذ، كه كبير في االنتخابات الرئاسية كالتشريعيةا دكرلمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي 

 عممية االنتخابات الرئاسية كالتشريعية ميمة جدا ، كافنتيي بأخرلمبدأ بمراحؿ معينة كمنظـ، فيك م

اف الكظائؼ الحزبية كدكر الحزبيف  . كىي المحؾ الحقيقي ليالمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي،

الجميكرم كالديمقراطي في االنتخابات التشريعية كاالنتخابات الرئاسية ميمة جدا كضركرية لسير 

 .الحياة السياسية، كاالبقاء عمى تداكؿ السمطة بشكؿ سممي
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الفصل السادس 

  في النظام السياسيالحزب الجميوري والحزب الديمقراطيدور 

المقدمة 1.6 

 كمع ،يييمف عمى العممية السياسية في الكاليات المتحدة االمريكية الحزباف الجميكرم كالديمقراطي

 كالمجالس التشريعية ، كحكاـ الكاليات،ف عمى الرئاسة كالككنغرساف الحزبااستثناءات نادرة يسيطر ىذ

 كتقاسـ ، إما جميكريا أك ديمقراطيا1860 فعمى سبيؿ المثاؿ كاف كؿ رئيس منذ العاـ ،في الكاليات

 بالمئة مف األصكات الشعبية 95الحزباف الرئيسياف في فترة ما بعد الحرب العالمية األكلى قرابة 

 كنادرا ما تنتخب أم مف الكاليات الخمسيف حاكما ال ينتمي إلى الحزب ،لمرئيس في المعدؿ

 كيقتصر عدد أعضاء الككنغرس أك المجالس التشريعية في الكاليات مف ،الديمقراطي أك الجميكرم

(. 2008 ،الدندشمي).  أك المنتسبيف لحزب ثالث عمى عدد قميؿ جدا،المستقميف

ف كينظماف الحككمة عمى المستكل القكمي كمستكل الكاليات كالمستكل اف الرئيسيايسيطر الحزب

 كيعتبر الحزباف الجميكرم كالديمقراطي مف أبرز المؤسسات السياسية التي تساىـ كتؤثر في ،المحمي

كاف تمتع الحزبيف الديمقراطي كالجميكرم بمساندة كاسعة  ،في الكاليات المتحدة صنع السياسة العامة

 كىذا ينعكس عمى القرارات ،مف جميكر الناخبيف جعميما يتناكباف قيادة السمطة في الكاليات المتحدة

 فحيف يتكلى الرئيس منصبو فيك يتكقع بأف أعضاء حزبو في ،المتعمقة بالكضع الداخمي كالخارجي

 كما اف زعماء الحزب في الككنغرس ،الككنغرس سيككنكف مؤيديف كربما مكاليف لمبادراتو المفضمة

بشقيو مجمس النكاب كمجمس الشيكخ يتكقعكا تصكيتا مباشرا حسب االنتساب الحزبي مف أعضاء 

 فكثيرا ما يعارض اعضاء في الككنغرس ، كلكف ليس ىذا في كافة االحكاؿ كالمكاقؼ التشريعية،حزبيـ

 الكثير مف اف ، ككذلؾ بالنسبة لمحزب الجميكرم،مف الحزب الديمقراطي مكاقؼ رئيس ديمقراطي



 كبالتالي ،مكاقؼ اعضاء الككنغرس تجاه مشركعات القكانييف ال تعتمد فقط عمى االنتماءات الحزبية

 اك ، اك الرئيس،لمنظاـ الحزبي عالقة كتأثير عمى مؤسسات الحككمة القكمية سكاء عمى الككنغرس

. السياسة العامة

 

 في الواليات يةذالتنفيدور الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي في السمطة  2.6

المتحدة 

 ،اف عضك الحزب السياسي الذم يفكز باالنتخابات الرئاسية يقكده الرئيس كلك مف الناحية االسمية

 كفي ،كعادة ما يعتمد الرئيس عمى اعضاء حزبو في الككنغرس لمساندة كدعـ مبادراتو التشريعية

المقابؿ اف اعضاء حزب الرئيس في الككنغرس يأممكف مساعدة الرئيس ليـ مف خالؿ برامجو كمكانتو 

 كلكف تدخؿ ، كضماف اعادة انتخابيـ، مف اجؿ جمع االمكاؿ الالزمة لمحمالت االنتخابية،الشخصية

 كذلؾ راجع الى طبيعة الحزب ، الككنغرس اعضاءاعتبارات اخرل في التأييد لمرئيس مف قبؿ

 فعمى سبيؿ المثاؿ في عيد الرئيس االمريكي الديمقراطي بيؿ كمينتكف حصؿ ،كاالحداث كالشخصيات

 كبالرغـ ،عمى تأييد الجميكرييف اكثر مما حصؿ عميو مف الديمقراطييف فيما يتعمؽ بالسياسة التجارية

 اال اف ،مف النجاح الذم حصؿ عميو في مجاؿ جمع االمكاؿ كالمنح لممرشحيف الديمقراطييف كلمحزب

 .بعض اعضاء الككنغرس الديمقراطييف كثيرا ما اشتككا مف اف  الرئيس بيؿ كمينتكف لـ يشركيـ فييا

كلكف ىذا ال يخفي مف اف الرئيس الديمقراطي بيؿ كمينتكف قد ساعد عمى تقكية الحزب الديمقراطي  

فمثال مبادرتو لمرعاية الصحية التي تقدـ بيا في بداية تكليو  ،مف خالؿ عددا مف المبادرات السياسية

 ،عمي) . كانت كفيمة بربط مالييف الناخبيف بالحزب الديمقراطي لسنكات قادمة،لمرئاسة

 مثمما فعؿ الرئيس الديمقراطي فرانكميف ركزفمت في برنامج الضماف االجتماعي في ،(2006اكتكبر



 كىذا يؤكد اف الكثير مف البرامج الحزبية كالمبادرات الرئاسية لتقكية الحزب تتعامؿ ،كقت سابؽ

 مف اجؿ ، اك ممكف اف تككف سجؿ لحزب متنافس،كتتشابو مع السجالت الماضية لمحزب نفسو

(. 1994 ،بكمبر). كسب التأييد الشعبي لمحزب مف خالؿ تمؾ المبادرات الرئاسية

 فقد ،كبالنظر لمطبيعة الحساسة لمكقع الرئيس كقائد لمحزب كبيف جميكر الناخبيف كبيف اعضاء حزبو

زادت مخاكؼ المرشحيف الديمقراطييف مف اف فضيحة الرئيس بيؿ كمينتكف الجنسية كاعترافو بذلؾ مع 

 ممكف اف تقكض فرصيـ في الفكز ،58(مكنيكا لكينسكي)احدل المتدربات في البيت االبيض 

 اال اف النتائج االنتخابية الطيبة التي حققيا ، كعمد الكثير منيـ الى اف ينأكا عف الرئيس،باالنتخابات

 كاعطتو ، قد دعمت مف مكقؼ الرئيس بيؿ كمينتكف1998المرشحكف الديمقراطيكف في انتخابات عاـ 

. (ب- 2006،لككم ك جينسبرج) .فرصة اخرل لممشاركة في كضع اجندة جديدة لمحزب الديمقراطي

 كفشمت مبادرات الرئيس بيؿ ، سيطر الجميكريكف عمى الككنغرس2000 ك1998ما بيف عامي

 كبذلؾ منع الجميكرييف الرئيس بيؿ ،كمينتكف الخاصة بالضماف االجتماعي كنزع السالح النككم

بالرغـ مف مكافقة  ، 2000 كمينتكف كاعضاء حزبو في الككنغرس مف تحقيؽ مكاسب النتخابات عاـ 

اعضاء الحزب الجميكرم في الككنغرس عمى الكثير مف مبادرات الرئيس الخاصة بميزانية 

 ، بعد اف تخمى عف خطتو الخاصة المتعمقة باجراء تخفيضات كبيرة في الضرائب الفدرالية،1999عاـ

 دعا 2001 كعندما تكلى جكرج بكش االبف الرئاسة في عاـ،كانخفضت معدالت شعبية بيؿ كمينتكف

 كلكنو ، كقد حصؿ عمى بعض الدعـ مف الديمقراطييف المحافظيف،الى تعاكف الحزبيف لتنفيذ مبادراتو
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 .كالسياسو عندما تكرطت في فضيحتيا الجنسية مع الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمنتكف فيما سمي بفضيحة مكنيكا

  



 لتنفيذ خطتو الخاصة بتخفيض ،حصؿ عمى الدعـ االقرب لالجماع مف اعضاء حزبو في الككنغرس

. الضرائب كبعض برامجو االخرل

 كذلؾ مف خالؿ طمبو مف ،رسمي لمحزباؿيتضح مما سبؽ اف الرئيس يقكـ بمياـ الرئيس غير 

 كفي المقابؿ دعمو العضاء حزبو في الككنغرس ،اعضاء حزبو في الككنغرس دعـ مبادراتو كبرامجو

. العادة انتخابيـ

 

 في الواليات في السمطة التشريعية دور الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي 3.6

المتحدة  

تنيط المادة االكلى مف الدستكر االمريكي جميع السمطات التشريعية في الحككمة الفدرالية بككنغرس 

 ، مجمس الشيكخ كيتككف مف عضكيف عف كؿ كالية حسبما ينص الدستكر،مؤلؼ مف مجمسيف

 كبالتالي يمثؿ الككنغرس بشقيو مجمس النكاب ،كمجمس النكاب يتككف بالنسبة لعدد سكاف كؿ كالية

 كزارة ،الكاليات المتحدة االمريكية) .كمجمس الشيكخ الييئة التشريعية في الكاليات المتحدة االمريكية

كيعتمد الككنغرس بصكرة قكية جدا عمى النظاـ الحزبي كذلؾ مف . ((ت.ب)، الخارجية االمريكية

 كيتشارؾ اعضاء المجمس في انتخاب متحدث ، اف متحدث المجمس ىك منصب حزبي:اوال خالؿ

 كذلؾ ، كلكف االختيار الفعمي لمتحدث المنصب يتـ عف طريؽ حزب االغمبية في المجمس،المجمس

 فاف اختياره ،مف خالؿ تقديـ كككس حزب االغمبية لمرشح ما مف اعضاء المجمس لممجمس بأكممو

 كبالتالي . كىذا ما جرل العمؿ عميو في الككنغرس االمريكي،يككف عمى اساس حزبي صريح ككاضح

 كفي مجمس الشيكخ يككف ىذا ،فاف زعيـ حزب االغمبية في مجمس النكاب ىك المتحدث لممجمس



 كالقيادة في كال مجمسي الككنغرس ىامة في فرض االلتزاـ الحزبي ،التمييز مف نصيب زعيـ االغمبية

. (أ- 2006،لككم ك جينسبرج). كتكزيع االعضاء عمى المجاف

 كىناؾ قكاعد كلكائح قكانييف تنظـ ،اف النظاـ ثنائي االحزاب قد افرز في الككنغرس نظاـ المجاف: ثانيا

 اال اف ىناؾ ، كيتـ تبنييا مف خالؿ جميع اعضاء الككنغرس،ىذه المجاف كعمميا كاختصاصاتيا

 فمثال بالنسبة الجمالي عدد المقاعد ،مظاىر كاعماؿ ليذه المجاف تنظميا االحزاب داخؿ الككنغرس

 ككذلؾ في ،التي يشغميا كؿ حزب في المجمس يخصص لو عدد معيف مف االعضاء في كؿ لجنة

ف م يتفؽ زعيما الحزب،االحياف النادرة عندما يتـ انتخاب مرشح ينتمي الى حزب ثالث اك مستقؿ

. (ب- 2006,لككم ك جينسبرج) .فمف الرئيسيمف عمى تداعيات كتأثير تعينو عمى الحزبمالرئيسي

 كيكجد داخؿ كؿ حزب في الككنغرس لجنة ،اف تعييف االعضاء في المجاف ىك قرار خاص بالحزب

 اف نظاـ المجاف في الككنغرس يناسب ،خاصة بالمجاف التخاذ القرارات المتعمقة بالتعييف كغيرىا

االشراؼ في ككف غالبية المجاف كالمجاف الفرعية لمككنغرس لدييا اختصاص يكازم كاحدة اك اكثر مف 

 كما اف انتقاؿ اعضاء مف لجنة الى ،(أ-2006 ،لككم ك جينسبرج) .االدارات اك الككاالت التنفيذية

 كارتقاء سمـ الترقي داخؿ المجاف تجاه رئاسة المجنة ىك قرار خاص ،اخرل ىك قرار خاص بالحزب

 كلكف منذ سبعينيات ، كاف كاف نظاـ االقدمية في الترقيات ىك المتبع نتيجة لدعـ الحزبيف لو،بالحزب

 كاصبح التخمي ، اعاد كال الحزبيف النظر في مسألة االقدمية في الترقي داخؿ المجاف،القرف العشريف

 مف خالؿ التصكيت كؿ عاميف عمى استمرار كؿ رئيس لجنة في ،عنو امر مقبكؿ لدل الحزبيف

 بتنفيذ قراره الخاص بقصر رئاسة لجاف مجمس 2001 كقد قاـ الحزب الجميكرم عاـ ،مكقعو اك ال

.  النكاب عمى ثالث فترات



 كقيادة ، بالغ االىمية مف اجؿ تنظيـ الككنغرسآمف خالؿ ما تقدـ يتضح اف لالحزاب السياسية دكر

 كتضغط عمى اعضاء الحزب لمتصكيت بشكؿ ،كؿ حزب في الككنغرس تحدد اجندة الحزب السياسية

  .((ت,ب)، مكقع امازكف االلكتركني). مكحد عمى مشركع قانكف ما

  

 في الواليات  العامةالسياسةفي  دور الحزب الجميوري والحزب الديمقراطي4.6 

المتحدة  

 رغبات المكاطنييف ككسب تمبية في اغمب االحياف الى يسعى الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي

ا  في الكاليات المتحدة ليسالحزبيف الجميكرم كالديمقراطي كبما اف ،اصكاتيـ في الحمالت االنتخابية

 لذلؾ يصعب ، كما في بريطانيا اك بمداف اخرل في اكركبا59 اك طابع ايديكلكجي، ذات برامجحزبيف

 فالكثير مف الفترات ، كلكف ىذا ال يعني عدـ كجكد فركقات اك اختالفات بينيا،احيانا التمييز بينيا

الرئاسية شيدت اختالفات ىامة بيف زعماء الحزب الجميكرم كزعماء الحزب الديمقراطي حكؿ العديد 

 فمثال في عيد ،(1978 ، ك اخركف،سام) . كال تزاؿ قائمة حتى ىذا الكقت،مف القضايا الرئيسية

الرئيس ركنالد ريغاف كانت القيادة القكمية لمحزب الجميكرم تؤيد االبقاء عمى مستكل مرتفع مف 

 كاالعفاءات الضريبية لمناخبيف اصحاب الدخكؿ ، كخفض البرامج االجتماعية،االنفاؽ العسكرم

كفي المقابؿ  ، كاالجندة االجتماعية التي تؤيدىا بعض الطكائؼ الدينية المحافظة،المتكسطة كالمرتفعة

 كخفض االنفاؽ ،كانت القيادة القكمية لمحزب الديمقراطي تؤيد االنفاؽ عمى الرعاية االجتماعية

 (.2003 يكنيو،شمبي) . كبعض البرامج االستيالكية كالبيئة، كتنظيـ االعماؿ التجارية،العسكرم

                                                           
 أم اف برامجيا ليست محددة بالكامؿ كبالزماف كالمكاف بؿ انيا تستكعب اية :االحزاب االمريكية ليست ذات طابع ايدلكجي ( 59

. برامج كافكار جديدة يمكف اف تصب في صالح الحزب كالمكاطف كالدكلة
 



 بيف الحزب الجميكرم كالحزب ،يؤكد ىذا المثاؿ السابؽ عمى اف ىناؾ اختالفات في الفمسة

 ففي حيف يسعى الحزب ،مختمفة لكسب االصكات االنتخابيةانتخابية طرح برامج في الديمقراطي 

 كجماعات الطبقة المتكسطة كجماعات الطبقة العميا ،الجميكرم لنيؿ تأييد جماعات االعماؿ التجارية

 يسعى الحزب الديمقراطي لنيؿ تأييد التنظيمات ، كالمحافظيف االجتماعييف،في القطاع الخاص

 كبالتالي فاف زعماء االحزاب ، كالمينييف الميبرالييف، كاعضاء االقميات العرقية، كالفقراء،العمالية

السياسية يقكمكف باستحداث كاضافة قضايا جديدة الى سجؿ برامجيـ مف اجؿ جذب فئات كطبقات 

 فعمى سبيؿ المثاؿ في ثمانينات ،(2008، مكقع المنطؽ االلكتركني) .معينة الى سجميـ االنتخابي

 طرح الجميكريكف سمسمة مف القضايا االجتماعية لكسب ،القرف العشريف في عيد الرئيس ركنالد ريغاف

 كتأييد بعض ، كمعارضة االجياض،مثؿ اقامة الصمكات في المدارس ،التأيد مف البيض الجنكبييف

 كقد ادل ذلؾ الى كسب تأييد قكل مف الجنكب ،(1996 ،دالتكف). قضايا الجماعات الدينية المحافظة

 كفي تسعينات القرف العشريف في ، في الكقت الذم كاف تأييد الجنكب لمديمقراطييف،في االنتخابات

 قاـ الديمقراطيكف بخمؽ برامج اجتماعية جديدة مف اجؿ تقكية ،عيد الرئيس بيؿ كمينتكف الديمقراطي

 مف اجؿ كسب ، كخمؽ برامج اقتصادية محافظة، كالناخبيف الفقراء،قاعدة الحزب بيف الطبقة العاممة

(. 2000 خريؼ،الغامدم) .اصكات الناخبيف مف الطبقة المتكسطة كالطبقة المتكسطة العميا

 دائما افدعـم الحزبيف الجميكرم كالديمقراطياف االمثمة التي سبؽ ذكرىا ال تؤكد بالضركرة اف 

الحزبيف  كلكف في المقابؿ اف بعض قيادات ،السياسات لمجرد اف قكاعدىا االنتخابية تفضميا

 عف طريؽ زرع افكار كبرامج تؤدم الى تكسيع قاعدة ، قد تمعب دكر الركاد السياسييفيفالسياسي

 كبالتالي يؤدم ذلؾ الى ، كممكف اف يرتكز ذلؾ في مناطؽ معينة بشكؿ خاص،الحزب بشكؿ عاـ

 فالسياسة الحزبية الرائجة في الكاليات المتحدة ىي اف تقكد االحزاب ،تخفيؼ قاعدة الحزب االخر



 كبالتالي فاف زعماء االحزاب يقكمكف باستحداث البرامج المتنكعة ،الرأم العاـ بدؿ مف اف تنقاد اليو

.  كبالنياية الجميكر ىك الذم يحدد مف يقبؿ اك ال ،التي ممكف اف تركؽ لمجميكر

اف االعضاء الذيف تـ كيتـ انتخابيـ لممناصب الحككمية سكاء في الفرع التنفيذم اك في الفرع 

 كىذا ما حصؿ ،التشريعي يحاكلكف ترجمة اىداؼ احزابيـ الى سياسات مممكسة بالتعاكف فيما بينيـ

في عيد الرئيس الجميكرم ركنالد ريغاف عندما نفذ الحزب الجميكرم سياساتو المتعمقة بخفض 

 كقاـ ، كفرض قيكد عمى االجياض، كخفض االنفاؽ االجتماعي، كزيادة االنفاؽ عمى الدفاع،الضرائب

 كالدفاع عف برامج ،الديمقراطيكف في عيد الرئيس الديمقراطي بيؿ كمينتكف بتكسيع البرامج االجتماعية

 بتنفيذ سياسات كبرامج تؤدم 2001 كما قاـ الرئيس بكش االبف في عاـ ،المستيمكيف كالبرامج البيئية

 كاحداث تحكالت في ادارة البرامج االجتماعية تؤدم الى التقميؿ مف ،الى تخفيضات ضريبية فيدرالية

 كدعـ المنظمات القائمة عمى االخالص الحزبي كالمتحالفة مع الحزب ،سمطة البركقراطية الفدرالية

بعض ىذه السياسات كمشركعات القكانيف كانت تفشؿ بسبب الحككمات  بالرغـ مف اف، الجميكرم

اف الفكارؽ كاالختالفات بيف الحزب الجميكرم كالحزب  .المنقسمة في بعض الفترات الرئاسية

البرامج االنتخابية كالشخصيات الرئاسية اك التشريعية الديمقراطي التي تـ ذكرىا تعكس اختالفات في 

 كبالتالي تنعكس ىذه ات االنتخابات المقبمة،ذ كباؿمحاكلة لمفكز بالتأييد االنتخابيفي  لمحزب

. (ب-2006 ،لككم ك جينسبرج) .االختالفات عمى االجندة السياسية لمحزب

 

 

 

 



  العممية الديمقراطية  تعزيز فيالحزب الجميوري والحزب الديمقراطيدور 5.6 

 جزء ميـ مف ، كالحزبيف الجميكرم كالديمقراطييعتبر الكثير مف االمريكييف اف االحزاب السياسية

الحزباف قـك م ك، كاف كجكد االحزاب السياسية ميـ جدان لتنظيـ الحياة السياسية،العممية الديمقراطية

 اك السرية لتكفير ، سكاء العمنية، عف طريؽ تنفيذ سمسمة مف النشاطات،بذلؾالجميكرم كالديمقراطي 

الحزب الجميكرم كالحزب لعب مك ،المعمكمات لصناع القرار لتحديد المشاكؿ كايجاد حمكؿ ليا

بع ف كم، العمكد الفقرم لمحياة السياسيةفمثالم ك، في الديمقراطية االمريكية دكرا ميما كحيكياالديمقراطي

ستمـ السمطة م اما اف احد الحزبيف ؼ، فيياافشارؾم التي نتائج االنتخابات  فيكفعاليتو اـاىمية دكره

لعب دكر المراقبة كالمحاسبة عمى كمككف في المعارضة م اك ،سيطر عمى الككنغرسمك دير الحككمةمك

ف الجميكرم كالديمقراطي يسيطراف منذ فترة طكيمة عمى الحياة م كبسبب اف الحزب،في الحككمة الحزب

 . فاف ليما دكرا كبيرا في سير العممية الديمقراطية، في الكاليات المتحدة كالنظاـ السياسيالسياسية

(.  2007،جريدة الصباح)

 في الكاليات المتحدة يمكف اف تعزز الحزباف الجميكرم كالديمقراطيقـك بيا ماف طبيعة الكظائؼ التي 

: كتساىـ في العممية الديمقراطية كذلؾ مف خالؿ

 اعماؿ االالؼ مف المكظفيف الحزباف الجميكرم كالديمقراطينسؽ م :تنظيم وادارة الحكومة* 

 فبالنسبة لمرؤساء التنفيذييف فيـ يعتمدكف عمى تأييد ،الحككمييف كعمى معظـ المستكيات الحككمية

 كبالمقابؿ يثؽ اعضاء الييئة التشريعية بالمعمكمات التي ،زمالئيـ الحزبييف في الييئة التشريعية

 النشاطات عبر مستكيات كينسؽ الحزباف ، عمييا مف زمالئيـ الحزبييف في الفرع التنفيذمفيحصمك

ككذلؾ يمجأ المكظفكف المحميكف الى طمب تأييد ليـ مف حمفائيـ الحزبييف في حككمات , 60الحككمة

                                                           
 اقنع الحكاـ الديمقراطيكف بعض اعضاء الككنغرس الديمقراطيكف 1995عمى سبيؿ المثاؿ في عاـ : دكر العالقات الحزبية ( 60

. بانو يجب عمييـ تأييد مقترحات االصالح االجتماعي بعيد المدل



 كبالتالي يمكف اف ؛ كيمجأ رؤساء حككمات الكاليات الى حمفائيـ الحزبييف في الككنغرس،الكاليات

تككف الحككمة االمريكية بفركعيا في الكاليات غير منظمة كفكضكية لكال كجكد االحزاب السياسية 

 (.2008 ، ك آخركف،فيكرينا) .الجميكرم كالديمقراطيكخصكصا الحزباف 

ف الجميكرم كالديمقراطي في م اف أداء كاعماؿ زعماء الحزب:تركيز المسؤولية لمعمل الحكومي* 

 الف حكـ ،منصب حككمي معيف يؤثر عمى سمعة زمالئو الذيف يرغبكف في الترشح لمنصب آخر

 لذلؾ تعمؿ االحزاب عمى ايجاد سجؿ يمكنيـ مف الدفاع عنو ،ف يككف جماعيمالناخبيف عمى الحزب

 كبالتالي ىذا يتطمب مف اعضاء الحزب الحفاظ عمى تماسكيـ كأداء العمؿ ،61في فترة االنتخابات

 .بمسؤكلية

 في السيطرة عمى الحزباف الجميكرم كالديمقراطيعمؿ م دائمان ما :تطوير القضايا وتثقيف الجميور* 

 لمحصكؿ عمى تمؾ المناصب مف خالؿ تحديد المشاكؿ كتقديـ الحزبافعمؿ م ك،المناصب الحككمية

 ، كبالتالي فاف المعمكمات التي تنتج مف خالؿ تحديد تمؾ المشاكؿ يمكف اف تثقؼ الشعب،حمكؿ ليا

ف جدكؿ اعماؿ لمسياسة القادمة لمقضايا العامة كالبعد عف المنافع الخاصة  (.1994 ،بكمبر) .كتككى

قكـ بيا الحزباف الجميكرم كالديمقراطي في الكاليات المتحدة  م اف السياسات التي:تآلف المصالح* 

 كعندما تقـك ، كليست سياسات تقتصر عمى فئة معينة كمصالح معينة،غالبا ما تككف سياسات عامة

ىذه االحزاب في انشاء تحالفات فانيا تعمؿ عمى تطكير البرامج السياسية التي تقدـ مزيجا مف المنافع 

 النيا اذا قدمت برامج سياسية مركزة عمى ارضاء مصالح ،كالمصالح التي يمكف اف تشمؿ الجميع

 (. 2008،آخركف  ك،فيكرينا) .خاصة فانيا سكؼ تعاني في االنتخابات

                                                                                                                                                                                

 
اف أم تأثير كخرؽ لمقانكف مف جانب عضك معيف في حزب معيف في منطقة معينة يؤثر بالسمب : صكرة الحزب في مرشحو ( 61

 .عمى االنتخابات القادمة لمحزب في تمؾ المنطقة الف كسائؿ االعالـ تمعب دكر فعاؿ في ايصاؿ صكرة المرشح لممكاطنيف



 ، اف المرشح الم منصب حككمي يمكف اف يعاد انتخابو لذات المنصب:تطوير الموىبة الحكومية* 

الحزبيف  كىنا يأتي دكر ،حتى كاف كاف صاحب ىذا المنصب غير مؤىؿ باالمتيازات المرجكة

 كالذم يتمتع بمؤىالت كمميزات تجعؿ فرصة ، في تكفير البديؿ المقبكؿ اكثرالجميكرم كالديمقراطي

 لذلؾ تعمؿ االحزاب بشكؿ دائـ عمى ترقب المرشحيف الجدد كمحاكلة ،الفكز ليذا المنصب كبيرة جدان 

 كبالتالي تساعد ، كالقياـ بجيد كبير لتجنيد مرشحيف سيحسنكف صكرة الحزب،ايجاد مرشحيف كاعديف

 (.keefe، 1998) .االحزاب في تقكية الخدمة العامة عف طريؽ التخمص مف الضعفاء

 ، عمى تبسيط النظاـ االنتخابيالحزباف الجميكرم كالديمقراطيساعد م :تبسيط النظام االنتخابي* 

 بدؿ مف كجكد خيارات كثيرة جدا ،ف اك اكثر بقميؿ جدا لمعظـ المناصبمكذلؾ مف خالؿ ايجاد خيار

 كبدكف معرفة الناخبيف لمعتقدات كاتجاىات كؿ ،كؿ مرشح مدعكـ مف فئة معينةك ،لمنصب معيف

 لذلؾ يعمؿ الحزباف الكبيراف الجميكرم كالديمقراطي عمى تكصيؿ المعمكمات المتعمقة ،مرشح

 ،فاف الحزبا بسبب الخبرة كاالمكانيات التي يتمتع بيا ىذ،بالمرشحيف لكؿ حزب بصكرة افضؿ كاسرع

ذلؾ فاف كب ،ف لمكثير مف الكقت لتتبع مكاقؼ المرشح مف قضية معينةككبالتالي ال يحتاج الناخب

 يجعؿ مف االمريكييف اف يعممكا بجيد اكثر قبؿ معرفة كيؼ لحزباف الجميكرم كالديمقراطيغياب ا

(. 1996 ،الكيتز) .يصكتكف

 

 

 

 

 

 



 في االنتقاص من العممية الديمقراطية لحزب الجميوري والحزب الديمقراطي دور ا6.6

 بالرغـ الحزبيف الجميكرم كالديمقراطيمف ناحية اخرل يرل بعض الباحثيف كبعض االمريكييف بأف 

:  مف العممية الديمقراطية كذلؾ مف خالؿانتقصما ـ اال انو،ق لمديمقراطيةاقدـممف ما 

في  افسيطر كـ قكياف بدرجة كبيرة، الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي اف :االستيالء عمى الحكومات* 

 المكظفييف الذيف رشحتيـ كفازكا اجبار  الحزبافستطيعم ما، كبالتاليعمى اعضائواغمب االحياف 

ا ليس دائما ذكه -  عمى االلتزاـ برغبات القيادة الحزبية كاىماؿ رغبات الناخبييف،بالمناصب الحككمية

 عمى حزب كبالتالي سيطرة اؿ،كيصبح الحزب مييمف عمى سياسات اعضائو لدرجة كبيرة جدا- 

(. (أ-2006 ،لككم ك جينسبرج). الكاليات بكامميا

 اف طبيعة بعض االحداث التي تككف خارجة عف سيطرة صاحب :المسؤوليات المعقدة والمربكة* 

 كبالعكس قد يأخذ اصحاب ،منصب معيف قد تككف مكضكع شؾ كلـك مف قبؿ اعضاء المعارضة

 في المعارضة بتقكيض احد الحزبيفعمؿ م كذلؾ قد ،المناصب فضؿ نتائج ايجابية ليست مف صنعيـ

 (. 2008،آخركف  ك،فيكرينا) 62.الحمكؿ المقترحة مف الحزب الحاكـ تجاه مشكمة معينة

 النظاـ السياسي مف مكاجية يمنع الحزباف الجميكرم كالديمقراطي ألسباب مختمفة قد :قمع القضايا* 

 بسبب اىماليـ ، كما كقد يخفؽ الحزباف في تقدير التطكرات الجديدة عمى المجتمع،قضايا جديدة

ففي النصؼ االكؿ مف القرف التاسع ، (2005 ،سالـ) .لبعض القضايا التي تيدد تناغـ المجتمع

 كما تـ ضـ ، عندما ضـ الحزباف اعضاء مف الشماؿ،عشر تجنب الحزباف الرئيسياف قضية العبكدية

                                                           
 1994 استخدـ الجميكريكف ىذه الكسيمة مع خطة الرئيس كمينتكف لمرعاية الصحية في عاـ : قمع قضايا كحمكؿ الحزب االخر (62

 .1995كبالمقابؿ استخدميا الديمقراطيكف ضد محاكلة الجميكريكف السيطرة عمى تخكيؿ االنفاؽ في عاـ 



 كذلؾ اف المرشحيف مف الحزبيف يطمقكف كعكدا لمضماف االجتماعي دكف ،اعضاء مف الجنكب

 (.1962 ،دكتككفيؿ) .63 كيمعبكف عمى كتيرة اصالح برامج لكبار السف،تنفيذىا

 فالحزباف الكبيراف يعمالف عمى ايجاد كتفاقـ االنقسامات االجتماعية ككسيمة :تقسيم المجتمع* 

 فمثال منذ ثمانينات القرف التاسع عشر اتيـ الديمقراطيكف حمالت ،لكسب االفضمية الحزبية

تيـ ا كما ،(زكاج المثميف) الجميكريكف بأنيا تحمؿ في طياتيا استياء عنصريا كخكفا مف المثميف

 مثؿ االمريكييف ،الجميكريكف الديمقراطيكف بأنيـ يقسمكف البالد بسبب ضميـ لجماعات متفاكتة

 الف ليس لدييـ رؤيا لمجتمع اكثر ، كالمثميف كالطبقة العاممة، كاصحاب االصكؿ االسبانية،االفارقة

 اك ، سكاء دينية، ناىيؾ عف ترشيح اشخاص يكتسبكف شعبية فئكية كميكؿ عقائدية معينة،مالءمة

 اك مبادئ ، الف الكثافة السكانية ليذه المنطقة تعتقد ديف معيف،غيرىا لمفكز بالمنطقة االنتخابية

 (. أ-2006،لككم، ك جينسبرج) . كبيذا الترشيح يرسخ الحزب ىذه المبادئ بصكرة اقكل،معينة

ف عمى تقديـ مرشحيف ليس لدييـ الخبرة م قد يعمؿ احد الحزب:تجنيد المرشحين السباب خاطئة* 

لؾ المناصب ت كقد يبقكف في ، كذلؾ ألسباب ليس ليا صمة بجدارتيـ بالحكـ،كالقدرة البارعة في الحكـ

أرنكلد ألكيس   مثؿ، كالرياضييف السابقييف، كالممثمييف،لفترات طكيمة بسبب شيرتيـ مثؿ المغنييف

 ، كذلؾ بأفضمية استثنائية في سياسة انتخابية تقاد بكسائؿ اعالـ كنقكد، كركنالد ريغف،64شكارزنيجر

                                                           
الف ايان مف الحزبيف ال يريد كسب عداكة يعمؿ الحزباف الجميكرم كالديمقراطي عمى ذلؾ : برامج اصالح لكبار السف ( 63

. المكاطنييف المتقاعديف بسبب تأثيرىـ عمى االنتخابات مف ناحية العدد كاالفكار
 
ىك العب كماؿ أجساـ، كممثؿ حائز عمى جائزة غكلدف  (، في ستيريا، النمسا1945 يكليك 30كلد في )ارنكلد شكارزنجر  ( 64

 7انتخب آرنكلد في . كىك حاكـ كالية كاليفكرنيا األمريكية الثامف كالثالثيف . غمكب، كسياسي جميكرم أمريكي مف أصؿ نمساكم
. 2003 نكفمبر 17 ليصبح حاكـ كالية كاليفكرنيا بعد غرام ديفس في 2003أكتكبر عاـ 

  



 كانما يتعدل ذلؾ الى اعضاء الككنغرس بشقيو مجمس النكاب ،كال يقتصر ذلؾ عمى حكاـ الكاليات

 (.2005 ،سالـ) .كمجمس الشيكخ

 اف الناخب االمريكي عندما يرل مرشحيف اثنيف كاحد عف الحزب :تبسيط مفرط لمنظام االنتخابي* 

 كلكف ماذا لك كاف جميكريا مؤيدا ، كآخر عف الحزب الجميكرم قد يككف الخيار سيؿ،الديمقراطي

 كجكد حزبيف رئيسييف فقط فافإف  لذلؾ ؼ، اك ديمقراطيا معارضا الباحة االجياض،الباحة االجياض

  ك،فيكرينا) . كلكف قد يككف غير مرضي، كقد يككف اختياره سيال، بديميف جامديف فقطلدل الناخب

 .(2008، آخركف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خالصة الفصل 7.6 

ك ذ قكم جدا ك في النظاـ السياسيالحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي دكر باف نخمص الى القكؿ،

ق العالقة ىك اعضاء مف يككف ذقم كالفرع التشريعي، كاف مف يحدد ذ شائكة بيف الفرع التنفيعالقة

 .م، كمدل االكثرية الحدىما في الفرع التشريعيذمف الحزبيف في الفرع  التنفي

 بيف الحزبية كالتفاعالت ، كالرئيسيف السياسييفالعالقة بيف الحزب تبياف ا الفصؿذق فقد تـ في 

 كمدل قكة الرئيس المدعـك ،اعضاء الككنغرس كالرئيس عندما يككف كؿ منيما منتمي لحزب مختمؼ

 كما يناقش التفاعالت ، اك ضعفو عندما ال يؤيده بعض اعضاء حزبو،مف حزبو داخؿ الككنغرس

 كمدل قدرة ، داخؿ اعضاء الككنغرس كخصكصا الحزبيف الرئيسييفالجارية بيف االحزاب السياسية

 . في التأثير عمى القرارات سكاء الداخمية اك الخارجيةحد الحزبيفاالكثرية ال

،  في السياسة العامة لمكاليات المتحدةلمحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي ا كبيرادكراف ىناؾ  كما 

كاف لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي دكرا  ميمآ في تدعيـ العممية الديمقراطية، كما انو ال يمكف 

 عمى ذلؾتبرئتيما مف الكثير مف النتائج السمبية التي تؤثر عمى سير العممية الديمقراطية، كيعكد 

 .طبيعة الكظائؼ التي يمارسيا الحزباف الجميكرم كالديمقراطي
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 الفصل السابع 

 نتائج الدراسة 1.7 

يف قامكا عمى عممية تأسيس الدكلة االمريكية لـ يؤسسكا نظاـ حزبي مستقبمي ذاف االفراد كالجماعات اؿ

لؾ بالدستكر ذلؾ الكقت، كبرىنكا عمى ذليا، بؿ انيـ حاربكا فكرة كجكد االحزاب السياسية في 

 ،يشر اطالقا بام مف فقراتو الى ضركرة كجكد االحزاب السياسية ا الكقت لـذم حتى قذاالمريكي، اؿ

 اكائؿ مفالكاليات المتحدة التنافسات السياسية بيف االباء المؤسسيف االكائؿ لمدكلة جعمت اال اف 

 ىما الحزب الجميكرم ، كاصبحت دكلة ذات نظاـ حزبييف قكييف،طكر احزابا سياسيةتالدكؿ التي 

 يف الحزبيف، فقدذ كبسبب التقاليد كاالنتماءات التاريخية كعكامؿ اخرل تتعمؽ بو,كالحزب الديمقراطي

 (الثالثة)، كلـ تستطع االحزاب الصغيرة عمى النظاـ السياسي بفرعيو التنفيذم كالتشريعيا سيطر

ا ما اعطاىما االفضمية لمبقاء ذيف الجميكرم كالديمقراطي، كه منافسة الحزبكبأفضؿ حاالتيا مف

. كالتطكر، كحتى السيطرة شبو الكاممة عمى النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة

اف كجكد البناء التنظيمي لمحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي عمى المستكل المحمي، كمستكل 

ق التقسيمة لممستكيات الحزبية تبدك ىرمية ذالكالية، كعمى المستكل القكمي ىك ميـ جدا ليما، الف ق

ات التشريعية منيا، ذالتظيـ مف اجؿ اف يسيطر الحزباف الجميكرم كالديمقراطي عمى االنتخابات كباؿ

ق التقسيمة ايضا االفضمية لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطي في السيطرة عمى االنتخابات ذكما تعطي ق

الرئاسية، كمع سيطرة الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي تاريخيا عمى النظاـ السياسي اصبح 

تقميديا لممجتمع االمريكي كلمنظاـ السياسي، بأف كجكدىما ىك اساسي في استقرار النظاـ السياسي، 

كسير العممية الديمقراطية كاصبح اسـ الحزباف الجميكرم كالديمقراطي يقترناف في كؿ عممية انتخابية 



سياسية، كاصبحت الرئاسة كالككنغرس يشتمالف عمى احد اعضاء الحزبيف فقط، مع استثناءات قميمة 

 . في اعضاء الككنغرس

، (كجياف لعممة كاحدة)ىناؾ عكامؿ كثيرة تجعؿ مف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي باف يككنا 

ق العكامؿ، انو ال تكجد ىناؾ فرصة لبركز احزاب ذام اختالفات بسيطة ليدؼ كاحد لكالىما، كمف ق

سياسية ثالثة يمكف ليا اف تؤثر عمى مستقبؿ الحزبيف القريب عمى االقؿ، كما اف الحزب الجميكرم 

ا طابع ايديمكجي، كلـ يقكما عمى اساس طبقي بحت، كاف اختمفت الصكرة ذكالحزب الديمقراطي ليسا 

قميال في الكقت الحاضر، كما اف عدـ كجكد فكرة اك برنامج محدد لدل الحزبيف الكبيريف يجعؿ بينيما 

درجة مف السيكلة يمكف لالعضاء مف االنتقاؿ الى احد الحزبيف بسيكلة، اف اىتماـ الحزباف 

ا ذالجميكرم كالديمقراطي لممصالح ايا كاف مكطنيا اك نكعيا، تجعؿ مف الصعب التفريؽ بينيما مف ق

الجانب عمى االقؿ، كما اف ال مركزية السمطة لدل الحزبيف تجعؿ منيما حزبيف متشابييف بالتنظيـ 

 .الحزبي بشكؿ كبير

كلكف بالرغـ مف التشابو الكبير بيف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي، اال اف ىناؾ بعض العكامؿ التي 

ابات التقميدية مف المكاطنيف تجاه الحزبيف، ذيمكف اف تجعؿ كال الحزبيف يختمؼ عف االخر، فاالنج

ات في فترة االنتخابات، كرؤية كال الحزبيف المختمفة ذكالبرامج الحزبية التي يطرحيا الحزباف، كباؿ

لقضايا اساسية كجكىرية في الدكلة سكاء داخمية اك خارجية، كميا عكامؿ يمكف اف تحدث فرقا 

 .كاختالفا بيف الحزبيف الرئيسييف

 مف خالؿ مناقشة القضايا ،اف الصراع القائـ بيف الحزبييف الكبيريف ىك صراع قكمي لتنظيـ المصالح

 الجميكرم يف كبذلؾ فاف الحزب، كتراعى فيو المصالح القكمية العميا لمبالد،التي تطرح عمى المجتمع

،  كاختالفيما ىك عمى الميـ كاالىـ في المصالح القكمية،كالديمقراطي ىما كجياف لعممة كاحدة

كبالتالي فإف كجكد الحزبيف الكبيريف قد اكجد لدل الشعب االمريكي كالنظاـ السياسي تقميد بأنو ال 



انو : مف ناحية اخرل نخمص الى نتيجة مفادىا. يمكف تصكر الكاليات المتحدة بدكف ىذيف الحزبيف

م اكد فيو ذ، كاؿ1960عمى الرغـ مف مركر خمسيف عاما عمى صدكر كتاب كمينتكف ركستير عاـ 

 ق الدراسة الحالية بينت عمى انوذ اال اف قبانو ال تكجد فركقات بيف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي،

 بيف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي، كانيما رية، ما ذقد تطكرت بعض الفركقات الحزبية الج

حزباف يقكماف عمى اساس شبو طبقي، كايدلكجية اك عقائدية معينة لكؿ منيما، فمثال الحزب 

الجميكرم يستقطب طبقة االغنياء، في حيف اف الحزب الديمقراطي يستقطب طبقة العامميف، كالفقراء، 

لكسب تأييد الناخبيف كالفكز كاالقميات، كتظير ىذه االختالفات بيف الحزبيف في البرامج االنتخابية 

 .بالسمطة

 اذا انيا تعمؿ ،تكجد جماعات المصالح في الكاليات المتحدة بشكؿ كبير كتختمؼ عف الحزب السياسي

 لدعـ ، مباشرة، اك غير مباشرةعمى التأثير عمى اعضاء االحزاب كعمى النظاـ السياسي بطرؽ مختمفة

ق الجماعات متعاظـ جدا، ذ، كاف دكر ق بعكس الحزب السياسي الذم يسعى لمفكز بالسمطة،مصالحيا

 كما اف لمرأم العاـ  في بعض االحياف الكثير مف دكر ككظائؼ الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي،ذكيأخ

قياميا النظاـ السياسي مف خالؿ ك  الحزبيف الجميكرم كالديمقراطيكاالعالـ دكر كبير في التأثير عمى

 بصكرة متكاصمة تحت الرقابة  كقادة االحزاب السياسية فيي تبقي صناع السياسة،بكظائؼ ميمة

، كتأييد مرشح ضد اخر، اك سياسة  السياسات العامة بقضايا تحميالت مستقمة تتعمؽاءجراك، الدقيقة

 .حزب ضد اخر

يؤدم الحزباف الجميكرم كالديمقراطي الكثير مف الكظائؼ كعمى كافة االصعدة السياسية كاالجتماعية 

ق الكظائؼ يدعـ كيعزز التجربة الديمقراطية في الكاليات المتحدة، كلكف ذكاالقتصادية، كبعض ق

ق الكظائؼ ينعكس سمبا عمى سير العممية الديمقراطية، مما يؤدم الى االنتقاص مف ذبعض نتائج ق

كما اف سيطرة الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي عمى النظاـ السياسي يجعميما . التجربة الديمقراطية



ا بدكره ذم يعكس قذية كالتشريعية، كاؿذيقكماف بدكر فعاؿ جدا في العممية االنتخابية لالنتخابات التنفي

ية كيشتركاف في ذات نظاـ حزبيف، يتناكب احدىما عمى السمطة التنفيذبأف الكاليات المتحدة دكلة 

 .معظـ االحياف بالسمطة التشريعية

يقـك الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي بدكر ميـ جدا كفعاؿ في النظاـ السياسي لمكاليات المتحدة 

بما اف نظاـ الحزبيف ىك النظاـ الحزبي القائـ في الكاليات المتحدة، كىما الحزب : مف خالؿ االتي

الجميكرم كالحزب الديمقراطي، كبما اف النظاـ السياسي في الكاليات المتحدة يقـك عمى ثالثة افرع، 

بمجمسيو الشيكخ كالنكاب، كالفرع القضائي  (الككنغرس)، كالفرع التشريعي (الرئاسة)م ذكىي الفرع التنفي

، كبما اف القضاء مستقؿ كيتـ بالتعييف الرئاسي، أم ال يككف فيو (المحكمة العميا كمحاكـ الكاليات)

بأف رئيس الكاليات المتحدة : ا يعطي نتيجتيف مفادىماذعممية انتخابية كانما يعكد العتبارات اخرل، فو

سيككف اما مف الحزب الجميكرم، اك الحزب الديمقراطي، كاف اعضاء مجمس الككنغرس بشقيو 

الشيكخ كالنكاب سيككنكف مف الحزب الجميكرم كالحزب الديمقراطي، مع استثناءات قميمة لممستقميف اك 

ا ما قكرنت باالحزاب الصغيرة اك ذلالحزاب االخرل، كلكف االكثرية سكؼ تككف لمحزبيف الكبيريف، ا

 .المستقميف

اف عضك الحزب السياسي الذم يفكز باالنتخابات الرئاسية يقكده الرئيس كبناء عمى النتيجة السابقة، 

مساندة كدعـ ب اعضاء حزبو في الككنغرس يأمؿ مف الرئيس ، كبالتالي فافكلك مف الناحية االسمية

برامجو ب اعضاء حزب الرئيس في الككنغرس يأممكف مساعدة الرئيس ليـ كما اف ،مبادراتو التشريعية

،  مف اجؿ جمع االمكاؿ الالزمة لمحمالت االنتخابية كضماف اعادة انتخابيـ،كمكانتو الشخصية

 مف جية اخرل ،رسمي لمحزباؿ يقكـ بمياـ الرئيس غير  الكاليات المتحدةيتضح مما سبؽ اف رئيس

اف االعضاء في الككنغرس سكاء جميكرييف، اك ديمقراطييف ىما في االصؿ اعضاء في الحزبيف، 

ىما  (رئيس كؿ مجمس)كتـ انتخابيـ كدعميـ مف الحزبيف لمفكز بالمنصب، كما اف متحدثا المجمسيف 



منصبيف حزبييف، كتعيف المجاف كضبط عمميا خاص بالحزبيف، كبالتالي فإنو مف المتكجب عمييـ 

 .(ا ليس دائماذكه)االلتزاـ بتعاليـ الحزب 

 دكر بالغ االىمية مف اجؿ تنظيـ لمحزبيف الجميكرم كالديمقراطياف مما سبؽ ايضا يتضح  

 تحدد اجندة الحزب  ىك اما جميكرم اك ديمقراطيالذم  كقيادة كؿ حزب في الككنغرس،الككنغرس

ا ذ، كينطبؽ ق كتضغط عمى اعضاء الحزب لمتصكيت بشكؿ مكحد عمى مشركع قانكف ما،السياسية

ايضا عمى دكر الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي في السياسة العامة لمكاليات المتحدة، مف خالؿ دكر 

 . م ينتمي اليوذ سياسة الحزب اؿذاالعضاء الحزبييف في المناصب الحككمية بتنفي

في النياية فإننا نجد المجتمع االمريكي يتجو في اقميتو الى االنضماـ لالحزاب السياسية، كلكف في 

اغمبيتو مستقؿ، كلذا تسعى ىذه االحزاب في االنتخابات الرئاسية كانتخابات الككنغرس الى جذب 

الناخبيف لمتصكيت الى مرشحييـ، كحتى في بعض االحياف الستقطاب المنتميف لمحزب المنافس، 

كتحاكؿ االحزاب الثالثة التعكير عمى صفك عمؿ الحزبيف الكبيريف بطرح مرشحيف قد يستقطبكا 

 .ناخبيف مف المفترض تقميديا اف يصكتكا لمرشحي احد الحزبيف
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 نائبه الحزب فترة الحكم الوالدة والوفاة االسم الصورة

1

 

 جىرج

واشىطه 
1799-1732 

أبريو  30 

1789-4 

 1797مارش 

  (1789-1797) جىن آدامس فيدراىي

2

 

 1735-1826 آدامس جىن

مارش   4

1797-4  

 1801مارش 

 (1797-1801) جيفرضىن تىماش فيدراىي

3

 

 تىماش

 جيفرضىن
1826-1743 

مارش   4

1801-4  

 1809مارش 

جمهىري 
 (1805-1801)آرون بىر 

 (1809-1805)جىرج مييىتىن 

4

 

 جيمص

 ماديطىن
1836-1751 

مارش  4 

1809- 4 

 1817مارش 

 جمهىري

 (1812-1809)جىرج مييىتىن 

 (1813-1812)ال أحد 

 (1813-1814) إىبردج جيري

 (1817-1814)ال أحد 

5

 

 جيمص

 مىورو
1831-1758 

مارش   4

1817- 4 

 1825مارش 

 (1825-1817)داوياه تىمبنيىس  جمهىري

6

 

 جىن

مىيىطي 

 آدامس

1848-1767 

مارش   4

1825- 4 

 1829مارش 

 (1825-1825)جىن ماىهىن  جمهىري

 أودرو7
مارش   4 1845-1767

1829- 4 
 (1832-1825)جىن ماىهىن  ديمقراطي

 (1833-1832)ال أحد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Gilbert_Stuart_Williamstown_Portrait_of_George_Washington.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Johnadamsvp.flopped.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:02_Thomas_Jefferson_3x4.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:James_Madison.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Jamesmonroe-npgallery.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:John_Quincy_Adams.jpg


 

 (1837-1841) مارته فان بىريه 1837مارش  جامطىن

8

 

فان  مارته

 بيىريه
1862-1782 

مارش   4

1837- 4 

 1841مارش 

 (1841-1837)ريتشارد جىوطىن  ديمقراطي

9

 

 وييياً

هىري 

 هاريطىن

1841-1773 

مارش    4

1841 - 4 

  1841أبريو 

 (1841) جىن تايير األحرار

10

 

 1790-1862 تايير جىن

أبريو   4

1841- 4 

 1845مارش 

ال أحد  األحرار

11

 

 جيمص

 بىىل
1849-1795 

مارش   4

1845- 4 

 1849مارش 

 (1849-1845)جىرج داالش  ديمقراطي

12

 

 زماري

 تاييىر
1850-1784 

مارش   4

1849- 9 

 1850يىىيى 

 (18501849) فييمىر ميالرد األحرار

13

 

 ميالرد

 فييمىر
1874-1800 

يىىيى   9

1850-4  

 1853مارش 

ال أحد  األحرار

14

 فراونييه

 بيرش
مارش   4 1869-1804

1853-4  
 ديمقراطي

 (1853)وييياً مىغ 

 (1857-1853)ال أحد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Andrew_Jackson.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Martin_Van_Buren_edit.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:William_Henry_Harrison.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:John_Tyler.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Polkpolk.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Zachary_Taylor_2.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Millard_Fillmore.jpg


 

 1857مارش 

15

 

 جيمص

 بيىماوان
1868-1791 

مارش   4

1857-4  

 1861مارش 

 (1861-1857)جىن برينىردج  ديمقراطي

16

 

 أبراهاً

 ىيىنىن
1865-1809 

مارش   4

1861- 15 

 1865أبريو 

 جمهىري
 (1865-1861)هاويباه هامييه 

 (1865) جىوطىن أودرو

17

 

 أودرو

 جىوطىن
1875-1808 

أبريو   15

1865- 4 

 1869مارش 

ال أحد  ديمقراطي

18

 

 يىىيطيص

 جراوت
1885-1822 

مارش   4

1869-4  

 1877مارش 

 جمهىري

 (1873-1869)شيىىر مىىفامص 

 (1875-1873)هىري وييطىن 

 (-1875-1877) ال أحد

19

 

 رذرفىرد

 هايس
1822-1893 

مارش   4

1877- 4 

 1881مارش 

 (1881-1877)وييياً ويير  جمهىري

20

 

 جيمص

 جارفييد
1881-1831 

 19 -مارش  4

 1881ضبتمبر 
 (1881) آرثر تشطتر جمهىري

21

 تشطتر

 آرثر
1886-1829 

ضبتمبر   19

1881- 4 

 1885مارش 

ال أحد  جمهىري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B0%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B0%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B0%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Franklin_Pierce.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:James_Buchanan.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Abraham_Lincoln_head_on_shoulders_photo_portrait.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:President_Andrew_Johnson_standing.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Ulysses_Grant_1870-1880.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:President_Rutherford_Hayes_1870_-_1880_Restored.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:James_Abram_Garfield,_photo_portrait_seated.jpg
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 جروفر

 مييفالود
1908-1837 

مارش   4

1885-4  

 1889مارش 

 ديمقراطي
 (1885)تىماش هىدرينص 

 (1889-1885)ال أحد 

23

 

 بىجاميه

 هاريطىن
1901-1833 

مارش   4

1889- 4 

 1893مارش 

 (1893-1889)ىيفي مىرتىن  جمهىري

24

 

 جروفر

 مييفالود
1908-1837 

مارش   4

1893- 4 

 1897مارش 

 (1897-1893)أدالي ضتيفىطىن  ديمقراطي

25

 

 وييياً

 منيىيي
1901-1843 

مارش   4

1897- 14 

 1901ضبتمبر 

 جمهىري

 (1899-1897)غاريت هىبارت 

 (1901-1899)ال أحد 

 (1901) روزفيت ثيىدور

26

 

 ثيىدور

 روزفيت
1919-1858 

ضبتمبر   14

1901- 4 

 1909مارش 

 جمهىري
 (1905-1901)ال أحد 

 (1909-1905)تشارىس فيرباونص 

27

 

 وييياً

 هىارد تافت
1930-1857 

مارش   4

1909-4  

 1913مارش 

 جمهىري
 (1912-1909)جيمص شيرمان 

 (1913-1912)ال أحد 

 وودرو28
مارش   4 1924-1856

1913-4  
 (1921-1913)تىماش مارشاه  ديمقراطي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Chester_Alan_Arthur.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Grover_Cleveland_Portrait.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Benjamin_Harrison_Portrait.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Grover_Cleveland_Portrait.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mckinley.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:T_Roosevelt.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:William_Howard_Taft.jpg


 

 1921مارش  وييطىن
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 وارن

هاردوج 
1923-1865 

مارش   4

1921- 2 

 192أغططص 

 (1921-1923) مىىيدج ماىفيه جمهىري

30

 

 ماىفيه

 مىىيدج
1933-1872 

أغططص   2

1923-4  

 1929مارش 

 جمهىري
 (1925-1923)ال أحد 

 (1925-1929) دوز تشارىس
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 هربرت

 هىفر
1964-1874 

مارش   4

1929-4 

 1933مارش 

 (1933-1929)تشارىس مىرتيص  جمهىري
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 فراونييه

روزفيت 
1945-1882 

مارش   4

1933- 12 

 1945أبريو 

 ديمقراطي

 (1941-1933)جىن غارور 

 (1945-1941)هىري واالش 

 (1945) ترومان هاري
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 هاري

 ترومان
1972-1884 

أبريو   12

1945- 20 

 1953يىاير 

 ديمقراطي
 (1949-1945)ال أحد 

 (1953-1949)أىبه بارميي 

34

 

 دوايت

 آيسوهاور
1969-1890 

يىاير   20

1953- 20 

 1961يىاير 

 (1953-1961) وينطىن ريتشارد جمهىري

35

 جىن

 ميىيدي
يىاير   20 1963-1917

1961- 22 
 (1963-1961) جىوطىن ىيىدون ديمقراطي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:President_Woodrow_Wilson_portrait_December_2_1912.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Warren_G_Harding_portrait_as_senator_June_1920.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:John_Calvin_Coolidge,_Bain_bw_photo_portrait.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Herbert_Hoover.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:FDR_in_1933.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:34_Harry_Truman_3x4.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Dwight_D_Eisenhower_official_photograph.jpg


 

 1963وىفمبر 

36

 

ىيىدون 

 جىوطىن
1973-1908 

وىفمبر   22

1963- 20 

 1969يىاير 

 ديمقراطي
 (1965-1963)ال أحد 

 (1969-1965)هيىبرت همفري 
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 ريتشارد

وينطىن 
1994-1913 

يىاير  20 

1969- 9 

 1974أغططص

 جمهىري
 (1969-1973) أغىيى ضبيرو

 (1973-1974) فىرد جيراىد
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 جيراىد

 فىرد
2006-1913 

أغططص  9 

1974- 20 

 1977يىاير 

 (1977-1974)ويطىن رومفيير  جمهىري
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 جيمي

 مارتر
 االن – 1924

يىاير   20

1977- 20 

 1981يىاير 

 (1981-1977)واىتر مىوديو  ديمقراطي
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 روواىد

 ريجان
2004-1911 

يىاير   20

1981- 20 

 1989يىاير 

 (1981-1989) بىظ األب جىرج جمهىري
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 جىرج

 بىظ األب
 االن- 1924

يىاير   20

1989- 20 

 1993يىاير 

 (1993-1989)دوياه مىيو  جمهىري

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88_%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_(%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
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 3.7 معمومات عامة حول رؤساء الواليات المتحدة االمريكية

أكؿ رئيس لمكاليات المتحدة األمريكية كقائد لمقكات األمريكية في حرب : جكرج كاشنطف1 .  
. االستقالؿ ضد إنكمترا

. أكؿ رئيس يقيـ في البيت األبيض: جكف آدامز2.  

. تكفيا في نفس اليكـ (جكف آدامز)ىك ك (يـك االستقالؿ)صاحب إعالف: تكماس جيفرسكف3.  

. أكؿ رئيس يرتدم سركاؿ قصير شكرت: جيمس ماديسكف4.  

. منع األجانب مثؿ إسبانيا كركسيا دخكؿ شماؿ كجنكب أمريكا: جيمس مكنرك5.  

 كأكؿ ابف رئيس 1843أكؿ رئيس التقط لو صكرة فكتكغرافية في عاـ : جكف ككينسي آدامز6.  
. يستمـ الرئاسة (جكف آدمزا)

 .جاكسكف كاف أشير مبارز: أندرك جاكسكف7.  

. فاف بكريف ىكلندم األصؿ: مارتف فاف بيكريف8.  

. أقؿ رئيس يتسمـ الرئاسة كتكفى بعد استالمو الرئاسة بشير كاحد: كيمياـ ىنرم ىاريسكف9.  

. أكؿ رئيس يتزكج في مكتب الرئاسة: جكف تايمر10.  

. أكؿ رئيس يرسؿ برقية عمى تمغراؼ: جيمس بكلؾ11.  

. تايمكر كاف ضابطان في الجيش في الحرب ضد المكسيؾ: زكارم تايمكر12.  

. أكؿ رئيس زكجتو تعمؿ في مكتبة البيت األبيض: ميالرد فيممكر13.  

. أكؿ رئيس مكلكد في القرف التاسع عشر: فرانكميف بيرس14.  

. ىك الرئيس الكحيد الذم استمـ الرئاسة كلـ يتزكج: جيمس بيككاناف15.  



ىك الرئيس الذم حرر العبيد إلى األبد ككحد الكاليات المتحدة الشمالية : أبراىاـ لينككف16.  
. كالجنكبية

. أندكر جكنسكف لـ يتعمـ في المدرسة، كزكجتو ىي جعمتو قارئ: أندرك جكنسكف17.  

. 46كاحد مف الرؤساء يصؿ إلى كرسي الرئاسة بسف : يكليسيس جرانت18.  

. أكؿ رئيس يقيـ في البيت األبيض بخطكط التميفكف: رذرفكرد ىايز19.  

. آخر رؤساء البيت مف الخشب: جيمس جارفيمد20.  

. (سيد السادة)أرثر الرقيؽ المزيف لقب بػ: تشستر آرثر21.  

. (بنجاميف ىارديسكف)ىك الرئيس الكحيد الذم أعيد انتخابو بعد الرئيس : جركفر كميفالند22.  
. بأربع سنكات

 (كيمياـ ىنرم ىاريسكف)ىك الرئيس الكحيد الذم كاف حفيدان لرئيس سابؽ : بنجاميف ىاريسكف23.  
. الذم يستمـ كرسي الرئاسة

.  الذم جدد االنتخاب22ىك نفس الرئيس الػ: جركفر كميفالند24.  

. ىك الرئيس الذم قادة الحرب عمى إسبانيا في ككبا كالفمبيبف: كيمياـ مكينمي25.  

أكؿ رئيس يركب السيارة، كالطائرة، كالغكاصة، كىك أيضان أصغر مف تكلى : ثيكدكر ركزفمت26.  
. الرئاسة

إلى الفمبيف  (مكينمى)ىيكارد تافت أرسؿ قبؿ الرئاسة مف قبؿ الرئيس : كيمياـ ىكارد تافت27.  
. كمدير مدني كبني الطرؽ كالمدارس ىناؾ

. كيمسكف أكؿ رئيس يتحدث عبر الراديك: ككدرك كيمسكف28.  

. ىاردينج كاف مكزع صحؼ قبؿ الرئاسة: كارف ىاردنج29.  



. أكؿ رئيس يقيـ في البيت األبيض بضكء المصباح كيركسيف: كالفيف ككليدج30.  

. ىك ابف الحداد الككيكر ىيربرت كالرؾ ىكفر: ىربرت ىكفر31.  

 رغـ 1945 إلى 1933ىك الرئيس الكحيد الذم انتخب أربع فترات مف : فرانكميف ركزفمت32.  
. إصابتو بشمؿ جزئي

. (نجازاكي)ك (ىيركشيما)أكؿ رئيس يأمر بإلقاء القنبمة الذرية عمى : ىارم تركماف33.  

 لتككف 1959إلى الكاليات المتحدة في (أالسكا)ىك الرئيس الذم ضـ : دكايت آيزنياكر34.  
. 49الكالية

. أكؿ رئيس كاثكليكي ركماني كأصغر رئيس منتخب يصؿ إلى كرسي الرئاسة: جكف كينيدم35.  

جكنسكف خدـ في البحرية األمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، كفاز : ليندكف جكنسكف36.  
. بالنجمة الفضية في جنكب الباسيفيكي

. أكؿ رئيس يتنازؿ عف الحكـ: ريتشارد نيكسكف37.  

. فكرد كاف نجـ كرة قدـ في كمية. جيرالد ار: جيرالد فكرد38.  

. كارتر قبؿ الرئاسة كاف مزارع لمفكؿ السكداني: جيمي كارتر39.  

.  سنة30عمؿ ريجاف ممثؿ أفالـ في ىكليككد ما يقارب : ركنالد ريجاف40. 

. ضد النظاـ العراقي (عاصفة الصحراء) في 1991قاد حرب الخميج في : جكرج بكش األب41.  

. عاشت الكاليات المتحدة األمريكية في عيده أفضؿ عصرىا االقتصادم: بيؿ كمينتكف42.  

 يصؿ إلى الرئاسة، كصاحب شركات 41ثاني رئيس ابف لرئيس الػ: جكرج دبميك بكش43.  
. البتركؿ، كىاكم بيسبكؿ، كحاكـ كالية تكساس



رئيس الكاليات المتحدة الحالي تـ . أكؿ رئيس أمريكي مف أصكؿ أفريقية: باراؾ أكباما44.  
 (.2010 أكتكبر 13مكقع كيكبيديا االلكتركني، ). 5/11/2008انتخابو في 
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