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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

كيفية انتخاب الرئيس االمريكي ونائبـه  : يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

  .ومسألة التمويل االنتخايب وتعقيداته وتشابكاته

تعقيدات املراحل اليت متر ا االنتخابات الرئاسية، يف حيث انه يكشف عن من ية هذا امللف تأيت أمه

وسيظهر من خالل هذا العدد ان هذه االنتخابات ليست مباشرة . الدولة العظمى الوحيدة يف العامل

  .وامنا تتم من خالل املندوبني الذين ينتخبهم الناخبني

  .من جوانبه املختلفة التحدي االمريكيرف عن كثب على وتأيت هذه الكراسة يف اطار التع

من خالل عدد البأس به من الدراسات واملقاالت املهمة اليت ألقت الضـوء  العدد اهذمادة متت متابعة 

التمويل وعالقة الشركات الكربى اجلوانب املختلفة هلذه االنتخابات وخاصة موضوع الكاشف على 

  .وكبار االثرياء به
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احلكومة الفيدرالية للواليات 

و االنتخابات يف املتحدة

الواليات املتحدة

وهي . يف العامل فيدراليةتعد الواليات املتحدة أقدم 

كمها األغلبية وحيافظ فيها حت"مجهورية دستورية

وهناك نظام  ]٤٢[."على حقوق األقليات القانون

للضوابط والتوازنات لتنظيم احلكومة حدده 

الدستور االمريكي، والذي يعد الوثيقة القانونية 

، خيضع النظام الفيدرايل األمريكيويف . العليا للبالد

: لثالث مستويات من احلكوماتاملواطنون 

واحلكومة احلكومة الفيدرالية، وحكومة الدولة، 

؛ وتنقسم واجبات احلكومات احمللية بني  احمللية

 ويتم. األقاليمحكومات املقاطعات وحكومات 

انتخاب مسئويل احلكومة التنفيذية والتشريعية من 

داخل  انتخابات فرديةقبل املواطنني من خالل 

على  نظام للتمثيل النسيبوال يوجد أي . املقاطعات

املستوى الفيدرايل، ونادرا ما حيدث على 

يتم ترشيح مسئويل . املستويات األقل من ذلك

القضاء الفيدرايل واحلكومة من قبل السلطة 

التنفيذية وجيب أن توافق عليهم السلطة التشريعية، 

بعض القضاة على الرغم من أنه يتم انتخاب 

.واملسؤولني يف الدولة عن طريق التصويت الشعيب

  

الواجهة اجلنوبية للبيت األبيض، بيت وحمل عمل 

  الرئيس االمريكى

  :  تتكون احلكومة الفيدرالية من ثالثة فروع

والذي يتكون الكونغرس:   السلطة التشريعية ،

، وهو يضع وجملس النوابجملس الشيوخمن 

، ويعلن بداية شن احلروب، القانون الفيدرايل

ويوافق على املعاهدات، ولديه نفوذ السعي وسلطة 

  . د من احلكومةاالام، حبيث ميكنه ازالة أفرا

 القائد العام هو  الرئيس:   التنفيذيةالسلطة

، وتعيني مشروع لقانون، ومن حقه اقتراح للجيش

وغريهم من الضباط الذين يديرون  جملس الوزراء

  . وينفذون السياسات والقوانني الفيدرالية

واحملاكم احملكمة العلياوهي :   السلطة القضائية

ويتم تعيني القضاة من قبل . األخرى فيدراليةال

 نالرئيس وموافقة جملس الشيوخ، وهم يفسرو

  .غري دستوريةا تلك اليت يرو نالقوانني ويسقطو

  

  الواجهة الغربية للمحكمة العليا األمريكية
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عضوا، ميثل كل منها  ٤٣٥ويضم جملس النواب 

تقسم مقاعد . مقاطعته يف الكونغرس ملدة سنتني

جملس النواب بني الواليات من قبل السكان كل 

، ٢٠٠٠لتعداد السكان لعام وطبقا . عشر سنوات

هناك سبع واليات لديها ممثل واحد كحد أدىن، يف 

حني أن والية كاليفورنيا، وهي األكثر كثافة 

ويتكون جملس . سكانية، لديها ثالثة ومخسني

عضو، وهناك عضوين لكل  ١٠٠الشيوخ من 

الية يتم انتخام ملدة ست سنوات كحد أقصى ؛ و

ويتم االنتخاب على ثلثي مقاعد جملس الشيوخ 

خيدم الرئيس لفترة من أربع سنوات . كل سنتني

وجيوز إعادة انتخابه للمنصب لفترة أخرى فقط ال 

، االقتراع املباشروال ينتخب الرئيس عن طريق .غري

غري مباشر تتحدد  نظام انتخابولكن عن طريق 

. ةيف األصوات وتوزع طبقا لكل والية على حد

رئيس احملكمة العليا وتضم احملكمة العليا، برئاسة 

م ، تسعة أعضاء يظلون يف منصبهللواليات املتحدة

ومت تأسيس حكومات الواليات على حنو .إىل األبد

جملس تشريعي  نرباسكامماثل ؛ يف حني متتلك 

) الرئيس التنفيذي(احلاكمانتخاب  مويت. واحد

  .لكل والية مباشرة

ختضع مجيع القوانني واإلجراءات اخلاصة حبكومة 

الدولة واحلكومة الفيدرالية للمراجعة، وأي انتهاك 

حدد . للدستور من قبل السلطة القضائية يعد باطال

النص األصلي للدستور هيكل ومسؤوليات كل من 

وحتمى . واليةاحلكومة الفيدرالية وعالقتها مع كل 

اخلاص حبق " احلرية العظيم"حق  املادة األوىل

hebeaspuscor وهو لفظ التيين يطلق على ،

حق املتهم يف عدم البقاء حمتجزاً مدة طويلة رهن 

 املادة الثالثةكما تضمن . احملاكمة دون مربر قانوين

ة أمام هيئة من احمللفني احلق يف احلصول على حماكم

التعديالت وتطلب . يف مجيع القضايا اجلنائية

مت تعديل . موافقة ثالثة أرباع الواليات الدستورية

يالت الدستور سبعة وعشرين مرة ؛ شكلت التعد

التعديل ، بينما حدد وثيقة احلقوقالعشرة األوىل 

  .احلقوق الفردية األساسية لالمريكيني الرابع عشر

  ويكيبيديا:املصدر

سياسات الواليات املتحدة

واأليديولوجيا السياسية يف 

الواليات املتحدة

تعمل الواليات املتحدة من خالل نظام احلزبني منذ 

من قبل  هيديةاالنتخابات التمتدار . زمن بعيد

الدولة الختيار املرشحني لالنتخابات التالية الختيار 

املناصب االنتخابية على مجيع  يشاغل

ومنذ االنتخابات العامة اليت جرت يف .املستويات

، أصبح كل من احلزب الدميوقراطي الذي ١٨٥٦

، واحلزب اجلمهوري الذي ١٨٢٤أسس يف عام 

ومنذ  .احلزبني الرئيسيني ١٨٥٤أسس يف عام 

هو املرشح  تيودور روزفلتاحلرب االهلية، يعد 

٪ من  ٢٠الوحيد من حزب ثالث الذي فاز بـ 

.األصوات الشعبية
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جلمهوري حزب مييين متوسط أو يعترب احلزب ا

، ويعترب احلزب الدميقراطي حزب يساري "حمافظ"

 للثقافة السياسيةبقا ط" ليربايل"متوسط أو 

الشمال الشرقيض واليات كما تعد بع. األمريكية

 البحريات الكربىوبعض منطقة  والساحل الغريب

. ليربالية نسبيا" الواليات الزرقاء"واملعروفة باسم 

اجلنوبية وأجزاء من " الواليات احلمراء"بينما تعترب 

من التيار احملافظ  وجبال روكيالسهول العظمى

  .نسبيا

الفائز بانتخابات  باراك أوباماويعد الدميقراطي 

الرئيس الرابع واألربعني  ٢٠٠٨الرئاسية لعام 

ملتحدة وأول رئيس أمريكي من أصل للواليات ا

حيث كان مجيع الرؤساء السابقني من . أفريقي

وشهدت انتخابات عام .أصول أوروبية خالصة

تعزيز قوة احلزب الدميقراطي على كل من  ٢٠٠٨

حيتوي جملس . وجملس الشيوخجملس النواب

عضو من احلزب الدميقراطي،  ٥٨الشيوخ على 

الذين انضموا إىل الدميقراطيني،  املستقلنيواثنان من 

عضو من احلزب اجلمهوري، بينما يتكون  ٤٠و 

زب عضو من احل ٢٥٧جملس النواب من 

ويعترب . من احلزب اجلمهوري ١٧٨الدميقراطي و 

  .للواليات املتحدة ١١١الكونغرس رقم ذلك هو 

تعد الواليات املتحدة احتاد فيدرايل يتكون من 

والية  ةحيث أن الثالث عشر. مخسني والية

 اليت املستعمرات الثالثة عشراألصليني نتجوا من 

بينما تكونت معظم . على احلكم الربيطاين تمترد

باقي الواليات من خالل األراضي اليت حصلت 

عليها احلكومة األمريكية عن طريق احلروب أو 

، ووالية فريمونتوبذلك باستثناء والية . الشراء

حيث كانت تلك الواليات :   ، وهاوايتكساس

وهناك . مجهوريات مستقلة قبل أن تنضم إىل االحتاد

جمموعة أخرى تضم الواليات اليت انبثقت من أراضي 

ويف مرحلة مبكرة من . صلينيوالية األ ةالثالثةعشر

:   تاريخ البالد، أنشئت ثالث واليات على هذا النحو

كارولينا من والية  تينيسي؛  فرجينيامن  كنتاكي

فريجينيا انفصلت . ماساتشوستسمن  ومني، الشمالية

احلرب األهلية عن والية فرجينيا خالل  الغربية

أغسطس  ٢١وأعلن هاواي كوالية يف . األمريكية

وليس للواليات .، وهي تعترب أحدث والية١٩٥٩

.احلق يف االنفصال عن االحتاد

لة الربية تتكون الواليات من القسم األكرب من الكت

خرتني جزءا ال يتجزأ أاألمريكية ؛ كما تعترب منطقتني 

 واملنطقة الفيدراليةمقاطعة كولومبيا، :   من البالد ومها

 باملريا أتولحيث تقع العاصمة واشنطن، باإلضافة إىل 

وهي منطقة غري مأهولة بالسكان ولكنها تندرج حتت 

ومتتلك . ريكية وتقع يف احمليط اهلاديماألراضي األ

: الواليات املتحدة مخسة أقاليم خارج أراضيها

يف  وجزر فريجن التابعة للواليات املتحدةبورتوريكو

، وغوام، مريكيةوساموا األمنطقة البحر الكارييب، 

وبالتاىل، . يف احمليط اهلادئ وجزر ماريانا الشمالية

عدا ساموا (حيصل من يولد يف تلك األراضي 

  .اجلنسية االمريكيةعلى ) األمريكية

  ويكيبيديا: املصدر
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Error!

كيف يتم انتخاب الرئيس

األمريكي؟

أن : ويعين هذانظام الواليات املتحدة فيدرايل،

مل بشكل مباشر مع احلكومة الفيدرالية ال تتعا

جيري تعاملها مع الشعب املواطن األمريكي، وإمنا

يف معظم القضايا الداخلية من خالل الواليات اليت 

مبجموعها الواليات املتحدة األمريكية؛ تكون

على لذلك تجرى االنتخابات الرئاسية األمريكية

مستوى الواليات وليس على مستوى املواطن، 

الفيدرالية األمريكي والقواننيولكن حيكم الدستور 

طريقة إجراء هذه االنتخابات واختيار الفائز فيها، 

   .املختلفةوليس قوانني الواليات

واالنتخابات الرئاسية األمريكية هي انتخابات غري 

أن الشخص األمريكي ال يعد  :مباشرة، ويعين هذا

يف احلقيقة ناخباً يف هذه االنتخابات، وإمنا هو يعرب 

وقفه من املرشحني يف واليته بالشكل الذي معن

تصويتها ميكِّن الوالية من تقدمي رأيها امل أو

على من تعتقد أنه أحق بالرئاسة بناء على رأي 

وجيري انتقال هذا مواطنيها يف أغلب األحيان،

الرأي من مستوى الوالية إىل مستوى احلكومة 

رأي ، ميثلون (Electors)الفيدرالية عرب منتخبني

   .الوالية يف هذه االنتخابات

هو  (Electors)املنتخبنيالتصويت بني هؤالء

 نيهؤالء املنتخب. ما حيسم حقاً نتيجة االنتخابات

الدستور األمريكي والقوانني الفيدرالية، يف نظر

ليسوا وبعض قوانني الواليات األمريكية كذلك؛

فيمن مطالبني قانوناً بااللتزام برأي مواطين الوالية 

على األقل  -وميكن هلم ،يقترحون ملنصب الرئيس

خمالفة نتيجة  - من الناحية النظرية القانونية 

الوالية والتصويت بشكل خمالف ملا االنتخاب يف

وقد حدث . أسفرت عنه نتيجة االنتخابات احمللية

من قبل أكثر من مرة يف عدد من االنتخابات هذا

   .الرئاسية األمريكية السابقة

على فهم هذه الصورة املركبة عن رصاًوح

ا، الدميقراطية األمريكية، وطبيعة التمثيل االنتخايب

وتوضيح بعض املفاهيم اخلاطئة حول تلك 

االنتخابات، وهل هي تعين حقاً حكم الشعب

بالشعب وللشعب؛ كما حيلو ألنصار الواليات 

  بذلك؟املتحدة األمريكية تذكري العامل

ذا املقال صورة أكثر وضوحاً نقدم للقارئ يف ه

وكيف يتم انتخاب عن طبيعة هذه االنتخابات،

وقد متت االستفادة يف بعض . الرئيس األمريكي

دراسة سابقة لكاتب هذه أجزاء هذا املقال من

السطور قدمت عرب جملة  حول االنتخابات 

  .م٢٠٠٤األمريكية لعام
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  نظام االنتخاب األمريكي

والبند يف املادة الثانيةينص الدستور األمريكي 

األول منها على أن تدار االنتخابات الرئاسية 

نظامالختيار الرئيس ونائبه عن طريق

(Electoral System)  موع «أو نظاما

باالنتخاب ، وهذا النظام ال يسمح»االنتخايب

املباشر للرئيس ونائبه من قبل الشعب األمريكي 

وإمنا يقوم ، »ناخبصوت واحد لكل«بطريقة 

سكان كل والية بتكليف مندوبني عنهم بانتخاب 

من يسمون بـ الرئيس، ونائبه، وهم

  . (Electors)، أو)املنتخبــني(

إىل أما عموم الشعب األمريكي الذي يذهب

صناديق االقتراع يوم االنتخاب فهو ال يسمـى 

على مستوى ناخباً، وإمنا هو خيتار من سيفوز

وهذا . ني املرشحني للرئاسةالوالية فقط من ب

لنقله إىل مستوى احلكومة االختيار يقدم للمنتخبني

. الفيدرالية يف التصويت على منصبيِ الرئيس ونائبه

 (Electors)والية عدد من املنتخبنيولكل

يساوي اموع اإلمجايل لكل من أعضاء جملس

، الشيوخ وأعضاء جملس النواب هلذه الوالية

ز يف كل والية على مجيع أصواتوحيصل الفائ

، »الفائز حيصد الكل«الوالية فيما يعرف بنظام 

  .أصواتوليس فقط نسبة ما حصل عليه من

  !شخصاً فقط ينتخبون الرئيس٥٣٨

األمريكية هو عدد املنتخبني يف انتخابات الرئاسة

جمموع عدد ممثلي الشعب األمريكي يف الكوجنرس 

لطة التشريعية السوهو الكيان التشريعي أو(

). األمريكية اليت جتمع بني جملسي الشيوخ والنواب

ال بد من  (Electors)املنتخبنيولتحديد عدد

  .معرفة العدد اإلمجايل ألعضاء الكوجنرس

الواليات املتحدة عضوين عــن مينح نظام

بصرف النظر عن مساحتها أو  - كـل واليـة 

 The)يف جملس الشيوخ-عدد سكاا

Senate) ؛ لذلك فــإن إمجايل عدد أعضاء

من (عضو ١٠٠جملس الشيوخ األمريكي هو

، ويسمى كل عضو يف جملس )مخسني والية

.(Senator)الشيوخ سيناتور

 The House)عدد أعضاء جملس النوابأما

of Representatives) ؛ فإنه يتناسب مع

ويسمى عضو هذا الس . واليةعدد سكان كل

، ويتم اختيار نائب (Representative)نائباً

الس ليمثل كل نصف مليون شخص يف هذا

تقريباً يف كل الواليات اخلمسني، فإذا كانت يف

الوالية مليون نسمة مثالً فيكون هلا عضوان يف 

الوالية جملس النواب، وإن كان عدد السكان يف

عشرة ماليني يرتفع عدد النواب إىل عشرين نائباً، 

النواب األمريكيني يف إمجايل عددأما . وهكذا

يتناسب مع إمجايل  - بالطبع  -جملس النواب فهو 

الواليات املتحدة املقسمة إىل الواليات عدد سكان

أمريكا اخلمسني، وهو يف هذه املرحلة من تاريخ

نائباً عن الواليات، وقد أضيف إليهم ثالثة  ٤٣٥

تعد الفيدرالية واشنطن اليت نواب ليمثلوا العاصمة

مقاطعة فيدرالية هلا وضع استثنائي خاص؛ فهي 

والية، وإمنا تسمى مقاطعة كولومبياليست
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(District of Columbia) ويشار إليها ،

، وهي ذا ال تندرج ضمن (D.C)باالختصار

أي والية تبعاً للتنظيم الداخلي للواليات املتحدة،

وبذلك يصبح جمموع أعضاء جملس النواب 

  .نائباً ٤٣٨األمريكي هو

إمجايل ممثلي الشعب يف ويتبع ذلك أن يكون

عضواً، ويعين  ٥٣٨جملسي الشيوخ والنواب هو 

الذين  (Electors)عدد املنتخبنيأن: هذا أيضاً

 ٥٣٨يقومون بانتخاب الرئيس األمريكي هو 

أن من يقومون بانتخاب الرئيس : أيمنتخباً،

ثلون منتخباً مي ٥٣٨األمريكي بشكل فعلي هم 

الشعب األمريكي بأكمله يف حال التزامهم إرادة

بالتعبري عن هذا الرأي بشكل كامل، وهو ما ال

يعد ضرورياً من الناحية الدستورية األمريكية، 

سيأيت وكذلك يف قوانني بعض الواليات كما

  .شرحه الحقاً

أما كيف يتم اختيار هؤالء املنتخبني، وشروط 

ان الرئيسان يف يقوم به احلزبذلك؛ فهو أمر

أمريكا؛ احلزب الدميقراطي واجلمهوري كما 

:يليسنوضح فيما

  :وآلية اختيارهم،(Electors)دور املنتخبني

املرشحة قبل يقوم كل حزب من األحزاب

 (Electors)االنتخابات باختيار عدد املنتخبني

عدد أعضاء املطلوب يف كل والية، وهو

نفسه عن ) نوابالشيوخ وال(الكوجنرس مبجلسيه 

خيتار من بني أن كل حزب: هذه الوالية، أي

شخصاً على مستوى مجيع  ٥٣٨أعضائه عدد 

هؤالء املنتخبنيالواليات، ويتم اإلعالن عن أمساء

(Electors)  قبل االنتخابات األمريكية، كما يتم

يف  (Electors)املنتخبنيتسجيل هؤالء

   .السجالت الرمسية للوالية

املنتخبني فهي ختتلف اختيار هؤالء أما كيف يتم

ففي . من والية ألخرى، ومن حزب آلخر أيضاً

اختيار املنتخبنيكثري من األحيان يتم

(Electors)  تعبرياً عن التقدير واالمتنان هلم

لتفانيهم يف خدمة اتمع من لوالئهم للحزب، أو

خالل احلزب، أو ألية أسباب أخرى ال عالقة هلا 

ر احلاسم الذي يلعبه هؤالء املنتخبون بالدوحقيقة

االنفراد خصوصاً يف الواليات اليت حيق هلم فيها

برأيهم يف التصويت وخمالفة إمجاع سكان الوالية، 

العام فيها كما سيظهر وما أسفر عنه االقتراع

الحقاً، وعادة ما يتم اختيار هؤالء املنتخبني يف 

يف على مستوى الوالية، ويشترط مؤمتر احلزب

أال يكونوا من  (Electors)هؤالء املنتخبني

الكوجنــرس، أو ممن يعملون يف مناصب أعضاء

عليا يف احلكومة الفيدرالية، وأال يعرف عنهم

  .]١[العداء للواليات املتحدة

أن يقوموا  (Electors)ومهمة هؤالء املنتخبني

إعالن نتيجة االقتراع على مستوى الوالية بعد

فوز األمريكي ونائبه، يف حال بانتخاب الرئيس

حزم يف هذه الوالية، ومن مث فهم يعدون ممثلني 

املعربة عن موقف عن احلزب يف اإلدالء بأصوام

احلزب يف هذه الوالية اليت فاز ا احلزب من خالل 

  .العاماالقتراع
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وهو الثالثاء الذي  -ويف موعد االقتراع العام 

فمرب من السنة اليت نويعقب أول يوم اثنني يف شهر

يذهب سكان  - تعقد فيها االنتخابات الرئاسية 

حق التصويت لالقتراع على كل والية ممن هلم

منصبي الرئيس ونائبه، وبعد صدور النتائج حتدد 

من الواليات املرشح الفائز يف االقتراع كل والية

يصبح يف هذه الوالية، وفور إعالن هذه النتيجة

فاز ذه الوالية هم املكلفون  مندوبو احلزب الذي

بأصوام عن تلك بانتخاب الرئيس باإلدالء

الوالية، وحيصل احلزب الفائز على احلق يف إرسال 

للتصويت يف  (Electors)املنتخبنيممثليه من

، (Electors)انتخابات الرئاسة بني املنتخبني

يف شهر : جترى بعد االقتراع العام بشهر، أيواليت

  .ديسمرب

اإلثنني الذي يعقب ويف شهر ديسمرب ويف يوم

األربعاء األول من الشهر وعقب االقتراع الرئاسي 

يف ) أعضاء اموع االنتخايب(جيتمع املنتخبون

عواصم واليام، يف مبىن العاصمة لكل والية، 

بأصوام، باقتراع سري، الختيار رئيس ويدلون

   .اجلمهورية ونائب الرئيس

اجلمهورية فإنه حيتاج إىل ئيسولكي ينتخب ر

صوتاً من أصوات اموع االنتخايب، مث  ٢٧٠

التصويت، وترسل مغلقة وسرية جتمع نتائج هذا

إىل رئيس الكوجنرس األمريكي، والذي يقوم بدوره 

السادس من شهر يناير من العام املقبل، يف اليوم

بفتح املظاريف اخلاصة بالتصويت، واإلعالن

ئيس القادم للواليات املتحدة الرمسي عن الر

والنواب يف األمريكية، يف وجود جملسيِ الشيوخ

جلسة مشتركة، ومن مث حيق للرئيس املنتخب 

واإلدالء بقَسم القبول ونائبه تولِّي املنصب رمسياً،

 .يناير ٢٠يف ظهر يوم 

  كيف حيدد الفائز؟

احلزب املمثل للمرشح الفائز يف أي والية حيصل

إرسال مندوبيه لإلدالء بكل األصواتعلى حق 

االنتخابية عن الوالية، وليس فقط نسبة ما حصل 

الواليات ومجيع. عليه املرشح من األصوات

األمريكية تتبع هذا النظام عدا والييت ماين 

بأغلبية األصوات الفائز«ونرباسكا، وهو مبدأ أن 

الشعبية يكسب مجيع أصوات الوالية يف اموع 

يف االنتخابات الرئاسية هو من والفائز، »االنتخايب

حيصل على أصوات أكثر من نصف عدد املنتخبني

(Electors)صوتاً  ٢٧٠أكثر من : ، أي

، وال بد أن حيصل املرشح الرئاسي علىانتخابياً

صوتاً أو أكثر لكي يعد فائزاً يف االنتخابات، ٢٧٠

بصرف النظر وال تكفي األغلبية فقط، ويتم ذلك

تيجة االختيار الشعيب إن خالفت اموع عن ن

   .االنتخايب

سبب حصول جورج بوش على وكان هذا هو

م، رغم ٢٠٠٠منصب الرئاسة يف انتخابات عام 

فقد أغلب أصوات الشعب، أنه مل حيصل على

صوتاً انتخابياً ٢٧١على ) جورج بوش(حصل 

(Electors)يف تلك ) آل جور(مل حيصل ، بينما

صوتاً، رغم أنه فاز  ٢٦٦ على االنتخابات إال

أن الشعب األمريكي : الشعب، أيبأغلب أصوات
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آل (م أن يكون ٢٠٠٠قد اختار باألغلبية يف عام 

رئيساً له، ولكن نظراً آللية االنتخاب غري )جور

أصواا املباشر، وأن من يفوز يف والية حيصد كل

االنتخابية، وليس فقط نسبة ما حصل عليه، فقد مت 

للواليات املتحدة ن جورج بوش رئيساًإعال

األمريكية يف تلك السنة رغم أن الشعب األمريكي 

  .لنتيجة التصويت الشعيبمل خيتره تبعاً

 ٢٧٠ماذا عن التعادل، أو عدم احلصول على 

  صوتاً؟

الدستور األمريكي أنه يف حال تعادل ينص

، أو (Electoral Votes)األصوات االنتخابية

ول أي من املرشحني على حال عدم حصيف

صوتاً من  ٢٧٠األغلبية الالزمة للفوز، وهي 

اموع االنتخايب؛ فإن األمر يحال بأكمله أصوات

 ١٢التعديل إىل جملس النواب األمريكي بناء على

من الدستور، ويقوم جملس النواب باختيار رئيس 

املرشحني، وذلك بإعطاء الواليات املتحدة من بني

مثلي كل والية من الواليات، ويتم صوت واحد مل

املرشحني الثالثة الذين حصلوا على التصويت بني

 .أعلى نسبة يف االنتخابات اليت مل حتسم

يلتفت يف هذه احلالة إىل رأي الشعب وال

األمريكي الذي مت التعبري عنه من خالل االقتراع

، فحىت لو أكد االقتراع العام موافقة الشعب العام

بإعطائه عدداً على اختيار مرشح بعينهاألمريكي 

أكرب من األصوات؛ فإن األمر يف حال تعادل 

 (Electoral Votes)األصوات االنتخابية

ينقل إىل جملس النواب الختيار من يراه الس 

وهذا خلل واضح يف العملية رئيساً للدولة،

الدميقراطية؛ فال تعاد االنتخابات مثالً، أو يتم 

س بشكل دميقراطي مباشر، ولكن الرئياختيار

يستعاض عن انتخابات غري مباشرة باختيار غري 

  .أيضاًمباشر

وقد حدث ذلك يف تاريخ الواليات املتحدة مرتني 

توماس (اختيار أسفرت عن: من قبل، إحدامها

: م، واألخرى١٨٠١رئيساً يف عام ) جيفرسون

يف عام ) آدامزجون كوينسي(أسفرت عن اختيار 

.م١٨٢٥

ما إذا تعادلت األصوات االنتخابية لنائب الرئيس أ

 -وليس جملس النواب  - جملس الشيوخ فيقوم

.باختيار نائب الرئيس

األصوات االنتخابيةويتضح هنا أن التعادل يف

(Electoral Votes) - وهو أمر وارد- 

بعيداً متاماً عن اختيار حيول االنتخابات الرئاسية

  .الشعب األمريكي

إن هذا االنتخابات ثري من احملللني وخرباءويقول ك

النظام غري املباشر بأكمله ال يعبر يف احلقيقة عن 

كاملة، وإمنا هي دميقراطية غري مباشرة دميقراطية

كما يرى آخرون أن ثغرات . ومنقوصة كذلك

النظام ميكن أن تتسبب يف أزمات دستورية هذا

مريكي األوعملية حقيقية يف حال انقسام الشعب

بشكل حاد حول من جيب أن حيكمه، وأن 

لظهور هذه م قد تكون بداية٢٠٠٨انتخابات عام 

  .املشكالت يف النظام االنتخايب احلايل

  :ثغرة انتخابية •
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األمريكية الرئاسية جتري وفْق الدستور االنتخابات

األمريكي والقانون الفيدرايل، وليــس قوانني

القانون الفيدرالـي وال يوجد يف . الواليــات

األمريكــي لالنتخــابات أو الدستور

أن  (Elector)األمريكي ما يطالب أي منتخب

االقتراع العام، يلتزم برأي واليته أو حزبه أو نتيجة

أن الدستور يسمح هلذا الشخص بأن : ويعين هذا

  .فقطيصوت برأيه الشخصي

 املتعارف عليه اصطالحاً وليس قانوناً أو دستورياً

الذين ميثلون  (Electors)أن يصوت املنتخبون

كل حزب فاز يف والية ما برأي سكان الوالية 

تعبــر عنه نتيجة االقتراع العام يف نفسه والذي

الثالثاء األول )هذه الوالية يف يوم االقتراع العام

ولكن هذا مل حيدث دائماً، ). من شهر نوفمرب

املنتخب (أو ) ئناملنتخب اخلا(وظهر ما يسمى بـ

، وهو (Faithless Elector)، أو)عدمي اإلميان

.الذي يصوت خبالف املتوقع منهاملنتخب

من أجل ذلك سعت بعض الواليات إىل إلزام 

بنتيجة االقتراع يف الوالية،  (Electors)املنتخبني

ومبا أن  .وذهبت واليات أخرى إىل حد جترمي ذلك

األمريكية خمتلفة، وكل  القوانني اليت حتكم الواليات

اخلاصة يف خمتلف جوانب احلياة والية هلا قوانينها

السياسية والعامة؛ فإن هذه القوانني ختتلف أيضاً يف

ودرجة التزامهم  (Electors)دور املنتخبني

القانون كما أن فقهاء. بنتيجة االقتراع يف الوالية

الدستوري األمريكي يرون أنه من غري املمكن 

فيدرايل أو ن والية أن يعلو فوق قانونلقانو

الدستور نفسه، ومن مث فإن األصل الدستوري أن 

التصويت بالشكل املنتخب له احلق الكامل يف

الذي يراه هو، وال يوجد أي إلزام دستوري له 

العام، أو رأي حزبه أو باتباع نتيجة التصويت

   .واليته

٢٤واستقر األمر يف هذه االنتخابات على وجود

والية أمريكية من الواليات اخلمسني ال تلزم 

التصويت بضرورة (Electors)قوانينها املنتخبني

يف االنتخابات الرئاسية بشكل مطابق لنتيجة 

وإن كان املتوقع االقتراع املعرب عن رأي الشعب،

يف  (Electors)ويلزم املنتخبون. منهم أن يفعلوا

وفقاً لنتيجة األخرى بالتصويت ٢٦الواليات الـ 

االقتراع العام يف كل والية، وذلك تبعاً لقوانني 

مســتوى الــوالية قــد ال يكون هلا على

  .الفيدرايلصفة حقيقية على املستوى الدستوري

باراك (أن من املمكن أن يفوز مثالً : ويعين ذلك

يف والية ما، وحيصل احلزب يف االقتراع) أوباما

األصوات االنتخابية  الدميقراطي بذلك على مجيع

الوالية، ومن مث حيق له إرسال منتخبيه يف تلك

حينها للتصويت على اختيار الرئيس، ومن املتوقع

أن يصوت كل منتخب من هؤالء املنتخبني باختيار 

عنه االقتراع العام ؛ ألن هذا ما نتج)باراك أوباما(

ولكن احلقيقة مؤيدة بالقانون أن . يف تلك الوالية

والية أمريكية أن  ٢٤حقه يف نتخب منهذا امل

يديل بالرأي الذي يراه هو بصفته ممثالً للحزب، 

أن ميتنع عن  - بقرار شخصي حمض -وميكنه

التصويت ابتداء، ومن مث خيسر احلزب صوته، أو 
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ملرشح حزبه كما هو متوقع منه، أو أن أن يصوت

: يصوت ملرشح أي حزب آخر إن رأى ذلك، أي

ات اليت ال تلزم املنتخبنيالواليأنه يف

(Electors) بنتيجة االقتراع؛ إذا اختار أحد

املنتخبني أن يديل بصوته خبالف ما اختار سكان 

ميثله؛ فإن رأي الوالية، وخبالف توجه حزبه الذي

هذا الشخص يقدم على رأي اجلماهري، ويصبح 

هو الفيصل ،(Elector)صوت هذا املنتخب

لوالية عنها، وال يتعرض النهائي فيمن ستنتخبه ا

احلالة إىل أي يف هذه (Elector)املنتخب

مساءلة قانونية؛ لذلك فمن حق املنتخبني

(Electors) والية أمريكية  ٢٤ملواطين املمثلني

أن خيتاروا بأنفسهم، ووفْق رأيهم الشخصي 

يروق هلم بصرف النظر عن رأي املرشح الذي

عن التصويت إن رأوا مواطين الوالية، أو أن ميتنعوا 

   .ذلك

كيف ميكن أن يكون ذلك دميقراطياً؟ هذا املنتخب 

اختياره على مل ينتخبه عموم الشعب، بل مت

مستوى احلزب يف الوالية فقط، وكان هذا 

احلزب نفسه، وهي االختيار وفْق آليات داخلية يف

شروط متغرية أيضاً من والية ألخرى، وهي 

أال يكون قد أدين  :بالعموم شروط بسيطة، منها

جبرمية خملة، وأال يكون من العاملني يف احلكومة 

هلذا املنتخب أن يضرب برأي وحيق. الفيدرالية

سكان الوالية عرض احلائط، وأن جيعل رأيه 

رأي مجيع سكان الوالية حىت الشخصي هو فوق

لو كانوا يقدرون بعشرات املاليني من األشخاص، 

  .ن الواليات األمريكيةاحلال يف العديد مكما هي

املواقف ويف تاريخ الواليات املتحدة العديد من

بالتصويت  (Electors)اليت قام فيها املنتخبون

ففي . االقتراع العامخالفاً ملا اختاره الشعب يف

م قام مجيع املنتخبني الدميقراطيني ١٨٣٦عام 

برفض  (Electors)منتخباً ٢٣وعددهم 

املرشح ) نسونريتشارد جو(التصويت لـ 

رغم فوزه يف الدميقراطي ملنصب نائب الرئيس

الوالية؛ ألنه أجنب من امرأة أمريكية سوداء طفلني 

  ]٢[أسودين

م قام مواطنو ٢٠٠٠االنتخابات الرئاسية لعام ويف

جورج(العاصمة واشنطن بالتصويت لصاحل 

، وفاز يف هذا االختيار، وأهله ذلك )بوش

للمقاطعة، ت االنتخابيةللحصول على مجيع األصوا

وهي ثالثة أصوات ميثلها ثالثة منتخبني

(Electors) ،ولكن يف عن احلزب اجلمهوري

يوم التصويت على الرئيس من قبل املنتخبني؛ قرر 

االمتناع عن التصويت لصاحل أحد هؤالء الثالثة

تعبرياً عن سخطه من قضية حملية، ) جورج بوش(

إال على صوتني ) جورج بوش(حيصل وبذلك مل

فقط من أصوات العاصمة، بينما كان يتوقع وفْق 

االنتخايب أن حيصل على مجيع األصوات عن النظام

.املقاطعة وهي ثالثة أصوات

االنتخاب املباشر واموع االنتخايببني •

(Electoral College):

االنتخايب احلايل بأن االنتخاب يدافع أنصار النظام
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ق يف أمريكا يف االنتخابات الرئاسيةاملباشر ال يطب

ضمان متثيل : لعدد من األسباب، من بينها

انتخاب الواليات الصغرية مساحةً أو سكاناً يف

الرئيس ونائبه، كما أن هذا األسلوب االنتخايب 

حتول جيعل من الصعب على األقليات أن

االنتخابات الرئاسية عن مسارها، ومن مث فإن هذا 

  .األغلبيةالنهاية مصاحل النظام ميثل يف

أما املعادون لنظام اموع االنتخايب

(Electoral College) ميف عدم فمربار

كفاءة هذا النظام االنتخايب أو نزاهته تتركز يف أنه 

خارج احلزبني الرئيسيني غري عادل للمرشحني من

، كما أن هذا )الدميقراطي واجلمهوري(يف أمريكا 

يف والية ما كل األصوات  الفائزالنظام يعطي

االنتخابية يف تلك الوالية رغم أنه مل حيصل عليها 

خالل رأي الشعب، وإمنا من خالل الدستور، من

.وهو ما يطعن يف أصل فكرة االنتخاب

  :نسبة من يشاركون يف االقتراع العام •

عانت الواليات املتحدة يف العقود األخرية من

صويت عن اإلدالء مشكلة تقاعس من هلم حق الت

وتقاعس كثري بأصوام يف االنتخاباب الرئاسية،

ممن حيق هلم التصويت يف احلصول على بطاقة 

هلم حق التصويت، التصويت، أو التسجيل ليكون

ففي الواليات املتحدة ال بد أن يسجل الشخص 

قبل أن يسمح له نفسه ضمن سجالت املصوتني

. انتخابات باملشاركة يف اإلدالء بصوته يف أية

املهمشة والفقرية وغري املهتمة ولذلك فإن الفئات

باحلياة السياسية تبتعد عن املشاركة، ومن مث فإن

رأيها يكون غري ممثل يف االنتخابات؛ ألا ال 

   .تشارك فيها

على العراق، وتراجع ولكن مع فشل احلرب

االقتصاد األمريكي؛ عاد الناخبون إىل صناديق 

التعبري عن اهتمامهم مبن يشغل أجلاالنتخاب من 

فقد شهدت منصب الرئيس يف اإلدارة األمريكية، 

عاماً املاضية تراجعاً واضحاً يف نسبة من اخلمسون

االنتخابات يذهبون إىل صناديق االقتراع يف يوم

فقد كانت نسبة من  عن األعوام اليت قبلها،

م ١٩٦٠يف عام يشاركون يف اإلدالء بأصوام

من إمجايل عدد املنتخبني، بينما % ٦٣ن أكثر م

يف انتخابات عام  %٤٩اخنفضت تلك النسبة إىل

م، ولكنها عادت لتسجل ارتفاعاً إىل نسبة ١٩٩٦

   .م٢٠٠٤عام مع انتخابات% ٥٥

ويوضح الرسم البياين أن هذا التراجع قد توقف يف 

املنافسة بني املرشحني، ولكن العقد املاضي بسبب

جمعون على أن املنتخبني قد فقدوا الثقةاملراقبني ي

يف جدوى التصويت بسبب اخلدع اإلعالمية، 

وتدخل قوى الضغط السياسي يف العملية

االنتخابية، وغري ذلك من احليل اليت أفقدت 

   .االنتخابات األمريكية بريقها الدميقراطي

م ٢٠٠٨تفاعل اتمع األمريكي مع انتخابات عام 

اخلانقة اليت تعاين لألزمات بصورة كبرية؛ نظراً

منها الواليات املتحدة من ناحية، وألا انتخابات 

بوجود مرشح من أصل إفريقي ونائب تارخيية أيضاً

له كاثوليكي من ناحية، ووجود مرشحة لنائب 

الناحية األخرى، وكلها أمور تعد الرئيس من
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جديدة على احلياة األمريكية، ومل حيدث أن تنافس

رغم اعتراضنا على تصنيف البشر حبسب - أسود 

االنتخابات مع كاثوليكي وامرأة يف -لون بشرم 

  .األمريكية الرئاسية من قبل

[1] How the Electoral College Works, by 

Kevin Bonsor, How stuff works, 13

October, 2008.

[2] «How one Elector Could Yet Tilt U.S. 

Election», Josh Gerstein, Te New York 

Sun, 14 September, 2004.

كيف ينتخب الرئيس األمريكى؟ 

"قيود وتعقيدات وأشياء أخرى

منار الشورجبي أستاذة العلوم السياسية .استهلت د

بالقاهرة واخلبرية يف الشئون باجلامعة األمريكية

كيف ينتخب الرئيس األمريكى؟ "األمريكية كتاا 

الصادر مؤخرا عن " وتعقيدات وأشياء أخرىقيود

هل  :مكتبة الشروق الدولية بعدة أسئلة حيث تقول

يستحق أن ينفق قارئ عرىب أو حىت باحثة عربية 

األمريكية، الوقت ىف فهم موضوع مثل االنتخابات

سيعود علينا حنن العرب من وراء هذا؟،  ما الذى

نفسها اإلجابة عنه، وحاولت من خالل املقدمة

وشرح ضرورة أن يعى املواطن العرىب قبل 

العملية االنتخابية ىف أقوى األمريكى كيف تدار

.دول العامل وأكثرها تأثرياً ىف صنع القرار

املصري "واختارت مؤلفة الكتاب وفق صحيفة 

العرىب الراهن منطلقاً هلا ىف ة الواقعاملصري" اليوم

اإلجابة عن تلك التساؤالت عرب تسعة فصول، 

الكتاب األطر الدستورية والقانونية كما يطرح

هلذه االنتخابات وتفاصيل عدد من احلمالت

االنتخابية األمريكية، بدءاً من انتخابات الرئاسة 

.٢٠٠٨وانتهاء بانتخابات ٢٠٠٠عام 

ن اإلطار الدستوري والقانوين وتؤكد املؤلفة أ

الناخب احلقيقي " الواليات"لالنتخابات جيعل من

.الذي خيتار الرئيس، وليس الشعب األمريكي

أنه من الغريب أن اآلباء األول وتوضح الشورجبي

الذين كتبوا دستور الدولة اليت ال تكف عن الدعوة

لنشر الدميقراطية يف العامل كانوا غري واثقني بقدرة 

قرارات سليمة، فقد لشعب األمريكي علي اختاذا

كانوا على قناعة بأن عموم الناس ليسوا بالضرورة 

 .األفضل ملصلحتهمإدراك ىقادرين عل

وتضيف املؤلفة لقد خشوا من سيطرة مشاعر 

إىل ما أطلقوا عليه هؤالء العامة تؤدي ىحلظية عل

ومن مث يصبح من الضروري كبح " حكم الرعاع"

عرب خلق نظام يعطي شاعر الشعبيةمجاح امل

اجلماهري احلق يف التعبري عن نفسها ومصاحلها 

التعبري حتت السيطرة من جانب ولكنه يضع ذلك

.خنبة أكثر حكمة وقادرة على اختاذ قرارات أفضل

وللوصول إىل هذه الغاية اختار واضعو الدستور 

انتخاب الرئيس انتخابا غري األمريكي أن يكون

على مرحلتني األوىل هي االقتراع العام  أي، مباشر

الناخبني والذين يطلق على أصوام من جانب

امع تعبري األصوات الشعبية، واملرحلة الثانية هي
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االنتخايب والذي يطلق على أصوات أعضائه تعبري 

."األصوات االنتخابية"

ومتثل االنتخابات التمهيدية اليت جيريها كل حزب 

النتخابات الرئاسة، مرحلة هامة الختيار مرشحيه

جدا يف السباق الرئاسي وكما هو احلال يف امع

االنتخايب فإن الناخب يف املرحلة التمهيدية ال يديل 

الرئاسة، وإمنا هو يف بصوته مباشرة لصاحل مرشح

الواقع يعطي صوته إىل مندوبني عن هذا املرشح 

العام للحزب ويصوتون فيه حيضرون املؤمتر

.رهم لصاحل من يفوز بترشيح احلزببدو

ووفقا للكتاب ليس لدى املواطن األمريكي العادي 

بذل جهد كبري يف مجع الوقت وال الرغبة يف

املعلومات الالزمة الختاذ قراره االنتخايب، ومن مث 

دوما عن ما يشبه الكبسولة اليت تقدم فهو يبحث

له يف وقت قصري ما يريد من معلومات، لذلك 

أكثر من أي وسيلة إعالمية - لتلفزيون ايلعب

دورا بالغ األمهية يف حتديد اختيار - أخرى

.الناخب

وتضيف منار الشورجبي لعل أهم االنتقادات اليت 

األمريكي يف تغطية احلمالت وجهت إىل اإلعالم

االنتخابية، هي أن هذه التغطية تركز على السباق 

ح تركز على مضمونه، وعلى شخص املرشأكثر مما

.أكثر من برناجمه االنتخايب

وتقول املؤلفة وفق ما كتب هيثم أبو زيد يف 

من % ٧١الدراسات أن لقد أثبتت" اجلزيرة"

الرئاسية كانت  ٢٠٠٠التقارير اإلعالمية يف محلة 

."السباق ال عن املضمون"يف الواقع عن

خصصت املؤلفة الباب الثاين من الكتاب لرصد 

الرئاسية األربع األخرية يف واقع احلمالت االنتخابية

 ٢٠٠٠فاحلملة االنتخابية لعام . الواليات املتحدة

جورج بوش " اختيار"يف رأي املؤلفة عن أسفرت

وليس عن انتخابه، فالذي جاء ببوش إىل البيت

األبيض كان يف احلقيقة جمموعة من اإلجراءات 

املعركة لصاحل املعقدة وأحكام احملاكم اليت حسمت

ل جور دون أن يستيقن أحد حىت اآلن بوش ضد آ

األعلى؟من منهما كان صاحب األصوات

أما يف احلملة احلالية ترى املؤلفة أن باراك أوباما 

الزخم الذي أحاط حبملته ألسباب نال كل هذا

متعددة أمهها أنه يطرح نفسه كحركة تغيري 

احلزبية، ففي اخلطاب الذي ألقاه تتخطى األطر

نتخابية أكد أوباما على أنه يسعىلتدشني محلته اال

للتغيري الذي ينفذ إىل جوهر العملية السياسية ذاا 

."احلزيبغري"من خالل العمل 

جيال جديدا "كما أكد أوباما دوما على أنه ميثل 

، وقد القى ذلك النوع "املسئوليةآن األوان ليتويل

من اخلطابات ترحيبا من األجيال الشابة خاصة من 

.رهم عن الثالثني عاماأعماتقل

كما اجنذبت هذه الشرحية العمرية ملعىن آخر عربت 

قدمته باعتباره املرشح العابر عنه محلة أوباما حني

لإلثنيات والعرقيات، األمر الذي أعطاهم األمل يف

إدارة السياسة بشكل جديد يوحد أمريكا بكل 

.طوائفها وأعراقها

ي طرح ويف اية كتاا ترفض منار الشورجب

لنا؟ فاملؤلفة تعترب هذا السؤال املعتاد، من األفضل
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السؤال من جتليات سوء الفهم، إذ إنه حيمل يف 

أننا أمة مفعول ا، ليس أمامها إال طياته ما يعين

  .هلاأن تنتظر أن مين اهللا عليها بفوز املرشح األفضل

  الوصول للبيت األبيض 

شريف فكري . د/تقارير : جملة خالد العسكرية 

  ٠١/١٢/٢٠٠٨-حممد

البيت األبيض األمريكي

النتخابات ظاهرة حديثة العهد نسبياً، تعترب ظاهرة ا

إذا ما نظرنا إىل التاريخ اإلنساين الطويل، 

فاالنتخابات مبشاركة مجاهريية واسعة بدأت يف 

األنظمة الدميقراطية يف أواخر القرن الثامن عشر 

وأوائل القرن التاسع عشر، أي يف دميقراطيات 

.أوروبا الغربية، والواليات املتحدة األمريكية

كون االنتخابات األمريكية دائماً مثار اهتمام وت

العامل قاطبة، يف ظل عامل القطب الواحد الذي 

نعيش يف جنباته اليوم، ومع كل تطور يف حلبات 

الصراع على املكتب البيضاوي يتصاعد اهتمام 

العامل ذه االنتخابات يوماً بعد يوم، ويف هذه 

مريكية، املقالة حناول فهم العملية االنتخابية األ

وكيف تدار داخل دوائر صنع القرار ويف عقل 

الناخب األمريكي؟

ولكن ال ميكننا احلديث عن النظام االنتخايب يف 

الواليات املتحدة األمريكية دون احلديث عن 

األحزاب السياسية، إذ تلعب هذه األحزاب الدور 

األكرب يف االنتخابات ، سواء يف عملية الترشيح، 

  .و االنتخابأو التمويل، أ

  األحزاب السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية

منذ استقالل الواليات املتحدة حىت الوقت احلاضر 

يسيطر احلزبان اجلمهوري والدميقراطي تقريباً على 

كافة جمريات احلياة السياسية يف الواليات املتحدة 

األمريكية، فرئاسة اجلمهورية وعضوية جملسي 

س، وحكام الواليات، يسيطر الشيوخ والكوجنر

عليها مجيعاً احلزبان الكبريان، لدرجة أن ثلثي 

الشعب األمريكي يصنفون أنفسهم إما مجهوريني 

أو دميقراطيون، وحيصل احلزبان يف مجيع انتخابات 

من %) ٩٥(الرئاسة األمريكية على نسبة تصل إىل 

أصوات الناخبني،بينما حيصل احلزب الثالث أو 

.ة على الباقيأطراف مستقل

وبالرغم من استمرار حماوالت إنشاء حزب ثالث، 

إالّ أن هذه احملاوالت كانت تؤدي دائماً إىل نشوء 

أحزاب صغرية حمدودة احلجم ال ميكن أن تصل إىل 

.احلكم أو السلطة

وبالنسبة النتخابات الرئاسة، فإن عملية اختيار 

مرشح احلزب ملنصب الرئيس ونائبه تعد من أهم 

األدوار اليت تقوم ا األحزاب السياسية األمريكية، 
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وهي عملية تبدأ قبل موعد إجراء االنتخابات بفترة 

طويلة نسبياً، تصل يف بعض الواليات إىل حوايل 

سنة، وتستمر حىت انعقاد املؤمتر القومي للحزب 

الذي يتم فيه تسمية املرشح ونائبه بصورة ائية 

تشهد األحزاب ورمسية، وخالل هذه الفترة 

األمريكية تفاعالت متعددة املستويات من أجل 

الوصول إىل أفضل املرشحني هلذين املنصبني 

املهمني، كما تقوم بوضع الربنامج السياسي 

  .للمرشح ونائبه

وباإلضافة إىل ما سبق، تقوم األحزاب أيضاً بوضع 

خطة احلملة االنتخابية ملرشح الرئاسة ونائبه، 

هذه املهمة إىل مسؤول حزيب ذي  وعادة ما تستند

خربة وقبول حزيب، باإلضافة إىل اخلرباء 

املتخصصني يف هذا اال، والواقع أن وجود 

مسؤول حزيب إىل جانب ذوي االختصاص الفين 

.يوفّر البعد السياسي املطلوب ملثل هذه احلمالت

ولألحزاب أيضاً دورها يف توفري املوارد املالية 

النتخابية الرئاسية، فبالرغم من الالزمة للحملة ا

تراجع دور األحزاب يف السنوات األخرية أمام 

مجاعات الضغط إالّ أا مازال هلا دور مباشر من 

خالل توفري قدر من املوارد املالية، ودور غري مباشر 

من خالل جذب بعض اجلهات اليت ميكن أن توفّر 

ث املوارد، حبيالتمويل الالزم، واإلشراف على هذه

تكون متطابقة مع القانون األمريكي املنظِّم 

للتمويل، ومبا ال يؤدي إىل إثارة شبهات حول 

مصادر التمويل، وهو األمر الذي ميكن للحزب 

  .املنافس استخدامه يف الدعاية املضادة

وتقوم األحزاب أيضاً بتعبئة أعضاء احلزب ومؤيديه 

للتصويت لصاحل مرشح احلزب للرئاسة، وهذه 

ة تبدأ من املراحل األوىل الختيار مرشح التعبئ

احلزب، مروراً باملؤمتر القومي للحزب الذي حتضره 

أعداد كبرية من ممثلي املدن واألقاليم والواليات 

األمريكية املختلفة، والذي حتول يف السنوات 

األخرية إىل احتفالية كبرية تعبر عن التماسك 

الداخلي للحزب، ووقوفه بقوة خلف مرشحه، 

ووصوالً إىل يوم االنتخابات، حيث توفّر األحزاب 

األمريكية التسهيالت املختلفة ألنصار احلزب 

.ومؤيديه لإلدالء بأصوام

وتقوم أجهزة احلزب املختلفة خالل هذه املرحلة 

جبهود عديدة يف هذا اال، حيث تعقد لقاءات 

على املستويات املختلفة لشرح قانون االنتخابات 

وطريق التصويت، كما تقوم هذه  األمريكية،

األجهزة مبخاطبة الناخبني لتعريفهم مبوعد 

االنتخابات وأماكن اإلدالء باألصوات، وتصدر 

كتيبات توضح ذلك، وتقوم بتوزيعها يف بعض 

املناطق للتوعية بالعملية االنتخابية، وأسلوب 

التصويت، وما هو مطلوب من جانب احلزب من 

  .أعضائه

ستعانة مبراكز استطالع الرأي كما حترص على اال

العام لتطوير احلملة االنتخابية مبا يتالءم وتطورات 

الواقع السياسي األمريكي، ومعاجلة أوجه القصور 

اليت قد حتدث، والتصدي للدعاية املضادة للحزب 

  .املنافس

وال ننسى أيضاً حرصها على متابعة عملية فرز 
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الدور األصوات وإعالن النتائج، وقد برز هذا 

م، اليت حدث ٢٠٠٠بوضوح يف انتخابات عام 

فيها خالف بني احلزبني حول أسلوب فرز 

األصوات، وحتديد املرشح الفائز، وقد أوضحت 

هذه التجربة أمهية هذا الدور ومتطلبات القيام به 

من توافر اخلربات الفنية والقانونية الالزمة للقيام به 

للجوء لدى كل حزب، حيث إن األمر قد يتطلب ا

إىل القضاء للحكم يف النزاع بني احلزبني، وحتديد 

أسلوب حل النزاع، وهو ما يتطلب إعداد 

مذكرات قانونية دقيقة يف وقت قصري، كما يتطلب 

معرفة جبهة االختصاص القضائي يف هذا الشأن، 

واإلجراءات اليت جيب اتباعها أمامها، هذا 

ت، باإلضافة إىل حتديد أسلوب إعادة فرز األصوا

وتوفري الكوادر البشرية الالزمة إلجنازه، وبعد ذلك 

يكون هنالك التقومي النهائي للحملة االنتخابية 

.ونتائج االنتخابات واإلعداد لالنتخابات التالية

وخالصة القول، إن هناك دوراً حمورياً لألحزاب 

األمريكية يف االنتخابات الرئاسية، وهي أدوار 

وادر حمترفة قادرة على تتطلب تنظيماً فعاالً وك

القيام بتحقيق اهلدف النهائي وهو الفوز بكعكة 

  .البيت األبيض

  احلزب الدميقراطي

لقد سبقت نشأة احلزب الدميقراطي مثيله 

اجلمهوري، فتعود نشأته إىل نشأة النظام السياسي 

األمريكي، إبان الصراع الذي دار يف السنوات 

ادية واإلقليمية األوىل للدستور بني املصاحل االقتص

املتعارضة، ومن الصعب حتديد أول انتخابات ظهر 

احلزب األم (فيها اجلمهوريون الدميقراطيون 

، لينافسوا )للحزبني الدميقراطي واجلمهوري احلاليني

احلزب الفيدرايل من أجل احلكم، ولعل أكثر 

م، ففي ذلك العام ١٧٩٢التواريخ قبوالً هو عام 

يف ) وماس جيفرسونت(جتمع الناس حول شخص 

  .شكل جمموعة ضغط منظمة

لقد كان اجلمهوريون الدميقراطيون وقت نشأة 

الدولة جمرد اجتاه، مث أصبحوا مجاعة متميزة يف 

م ١٧٩٥م، وحتولوا يف عام ١٧٩٢الكوجنرس عام 

.إىل حزب يسعى إىل احلكم

ونشأ احلزب بشكل رئيس للدفاع عن مصاحل 

ركيز السلطة وقتذاك املالك الزراعيني، وملعارضة ت

وحبكم تأثري . يف أيدي احلكومة االحتادية الفيدرالية

النشأة، ظل احملور الرئيس ألفكار احلزب هو 

، واحلد من تدخل احلكومة )حقوق الواليات(

الفيدرالية إىل أدىن مستوى ممكن، على أن يتحمل 

األفراد وحكومات الواليات املسؤوليات امللقاة 

.الفيدراليةعلى عاتق احلكومة 

انتصارات متتالية يف عامي ) جيفرسون(وقد حقق 

م، حىت تعرض احلزب الفيدرايل ١٨٠٦، ١٨٠٤

م، وقدر للبالد ١٨١٦إىل االنزواء بعد انتخابات 

يف هذا الوقت أن يكون ا حزب كبري واحد لفترة 

  .قصرية

م، وخالل االنتخابات الرئاسية يف ١٨٢٤ويف عام 

فات كبرية أدت إىل ذلك الوقت، حدثت خال

انشقاق احلزب الدميقراطي اجلمهوري إىل عدد من 

أندرو (األحزاب، تكون أوهلا حول شخص 
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م، حيث جتمعت ١٨٢٤يف عام ) جاكسون

جمموعة من أصحاب مصاحل اقتصادية وإقليمية 

حتت اسم احلزب الدميقراطي، يف املقابل وحول 

هنري (، و )دانيال ويستر(شخصي كل من 

ما يشبه االتفاق السياسي الذي عرف  قام) كالي

).الوجيز(م باسم حزب ١٨٥٠حىت عام 

وقد نشأ النظام السياسي األمريكي باألساس من 

خالل الصراع بني الدميقراطيني والوجيز كحزبني 

كبريين، إضافة إىل وجود عدد قليل من األحزاب 

الصغرية، وقد تدعم ذلك النظام باملؤمترات القومية 

ملرشحني واحلمالت االنتخابية الشعبية، الختيار ا

ووجود زعماء للواليات، وزعماء حمليني، وكانت 

انتخابات الرئاسة دائماً هي مركز التجمع 

  .السياسي

يف االنتخابات ) أبراهام لنكولن(بفوز اجلمهوري 

م، بلغت االنقسامات حد ١٨٦٠الرئاسية عام 

االحتقان، وانفصل الدميقراطيون يف اجلنوب عن 

الحتاد مع الشمال األمريكي، ونشبت احلرب ا

األهلية، وبعد أن وضعت احلرب أوزارها، ظلت 

االامات بعدم الوالء تدمغ الدميقراطيني، األمر 

الذي أبقاهم بعيداً عن احلكم يف البيت األبيض 

.م١٨٨٤حىت عام 

وتدرجيياً، بدأ الدميقراطيون يندجمون مع بعض 

ء املزراعني يف الغرب، اجلماعات املهمشة، مثل فقرا

والذين ظلوا بعيداً عن النمو الذي حلق الكثري من 

األعمال والصناعات يف اية القرن التاسع عشر، 

إىل جانب استمراره كحزب يعتمد على مساندة 

  .يف اجلنوب، وتصويت مجاعات إثنية يف الشمال

وأدى ابتعاد احلزب الدميقراطي عن احلكم لفترات 

مدمرة على كفاءته السياسية، حيث طويلة إىل آثار 

أضعفه وأحدث بداخله انقسامات بني احملافظني يف 

اجلنوب، وأصحاب األعمال يف الشمال، وبدا 

الضعف السياسي واضحاً يف مؤمتر احلزب 

م، حيث تطلب ١٩٢٤الدميقراطي املنعقد عام 

استفتاءات داخلية منفصلة ) ١٠٣(األمر عقد 

اسي عن احلزب، يف لالتفاق على اختيار مرشح رئ

  .ظل التضارب والصراع الداخلي

مدفوعاً بآثار الكساد اليت ظهرت يف االقتصاد 

األمريكي، وعجز اجلمهوريني عن مواجهة 

التحديات اجلديدة، بدأ احلزب الدميقراطي حتوالً 

، وأطلق األخري )فرانكلني روزفلت(سياسياً بزعامة 

الصفقة : (على برناجمه للتحديث السياسي

، واجته لتعبئة حتالفات جديدة للحزب، )ديدةاجل

واتسمت األجندة السياسية اجلديدة للحزب مبزيد 

من االنغماس يف القضايا االجتماعية واالقتصادية 

للمجتمع األمريكي، ومشلت مظلة احلزب أعضاء 

نقابات مهنية، ومثقفني، وصغار املزارعني، 

وأقليات، فضالً عن فقراء البيض من سكان 

ب، وحتت تلك املظلة، بلغ عدد الناخبني اجلنو

  .املؤيدين للدميقراطيني ضعف املؤيدين للجمهوريني

م، سيطر ١٩٦٨إىل  ١٩٣٢وخالل الفترة من 

) ٢٨(الدميقراطيون على مقعد الرئاسة األمريكية 

عاماً، ومل يقطع التفوق الدميقراطي سوى تويل 
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 ١٩٥٢فترتني رئاسيتني يف الفترة من ) إيزاور(

م، كما سيطر الدميقراطيون أيضاً على ١٩٦٠ إىل

عاماً، وسيطروا أيضاً ) ٣٦(جملس النواب خالل 

على جملس الشيوخ لفترات طويلة خالل تلك 

.احلقبة التارخيية

وبدأ التحالف الدميقراطي يف االنشقاق خالل 

يف ) جونسون(، و )كنيدي(الستينيات، عندما بدأ 

ملدنية، مما مهد انتهاج أجندة للدفاع عن احلقوق ا

واجلمهوريني النتهاج ) نيكسون(الطريق ل 

استراتيجية تقوم على اجتذاب البيض من سكان 

اجلنوب، وشهدت حقبة الستينيات انعزاالً للحزب 

الدميقراطي عن الفئات الرئيسة يف دوائره االنتخابية 

مثل ناخيب الطبقة الوسطى، واجلماعات االنتخابية 

بعد من مرشح بعينه، وارتبط اليت مل حتسم موقفها 

احلزب تدرجيياً بفئات تدافع عن مصاحل خاصة 

وخنبة مثقفة، وابتعد عن فئات العمال وفتح 

االنعزال اال أمام اجتاه حمافظ شعيب قاده 

، لدرجة أن احلزب )رونالد رجيان(اجلمهوري 

الدميقراطي أصبح معروفاً بالدفاع عن مصاحل 

.ارجية ضعيفةاألقليات، وانتهاج سياسة خ

م، مل ١٩٩٢إىل عام  ١٩٦٨وخالل الفترة من 

حيكم الدميقراطيون البيت األبيض سوى أربع 

احلكم يف البيت األبيض يف ) كارتر(سنوات، فتوىل 

منتهجاً رسالة ) ووتر غيت(أعقاب فضيحة 

متحورت حول األمانة، األمر الذي اجتذب 

، غري )نيكسون(أصواتاً كثرية يف أعقاب فضيحة 

د الرئاسة أبعد عالضعيف يف مق) كارتر(ن أداء أ

عاماً عن البيت البيض إىل أن ) ١٢(الدميقراطيني 

  ).م١٩٩٣(عام ) بيل كلينتون(جاء 

  احلزب اجلمهوري

كانت بدايات احلزب اجلمهوري يف أوائل 

م، على يد جمموعة من النشطاء احملاربني ١٨٥٠

للعبودية واملؤمنني بأن على احلكومة أن متنح 

األراضي للمزارعني العاملني فيها بدون مقابل، وقد 

  كان 

االجتماع األول للحزب اجلمهوري يف مدينة 

تبعه اجتماع ) ويسكنسون(يف والية ) ريبون(

م يف ١٨٥٤رمسي آخر يف السادس من يوليو عام 

، )ميتشجان(الواقعة يف والية ) جاكسون(مدينة 

.به والذي وضع فيه احلزب اجلديد برناجمه اخلاص

جون (م، رشح احلزب اجلمهوري ١٨٥٦ويف عام 

لرئاسة الواليات املتحدة، ليحل يف املرتبة ) فرميونت

الدميقراطي، واألحرار، وليسطع : الثالثة بعد احلزبني

جنم احلزب اجلمهوري كحزب سياسي مؤثر يف 

  .احلياة السياسية األمريكية

وصل الرئيس اجلمهوري األول إىل البيت األبيض 

ذلك بأربع سنوات، حيث انتخب الرئيس  بعد

الذي اعترب رمزاً للدميقراطية ) أبراهام لينكولن(

األمريكية، حيث نادى بتحرير العبيد، وإلغاء 

وتواىل الرؤساء اجلمهوريني بعد ذلك يف . العبودية

أيزاور، ونيكسون، وفورد، : (تاريخ أمريكا أمثال

  ).ورجيان

لى أساسها احلزب ومتثَّلت املبادئ اليت أنشئ ع

إلغاء العبودية، وحرية التعبري، وحق : اجلمهوري يف
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املرأة يف التصويت، وتقليل صالحيات احلكومة 

املركزية، وإعطاء صالحيات أكرب للواليات، 

.وحماربة البريوقراطية، واحترام املبادرة الفردية 

ويعترب الفيل هو رمز احلزب اجلمهوري، وتعود 

منتصف حكم الرئيس  حكاية هذا الرمز إىل

م، حيث حاول ١٨٧٤سنة ) يوليوس جرانت(

) جرانت(الدميقراطيون إخافة األمريكان من أن 

سيسعى لفترة رئاسية ثالثة، وهو ما مل يفعله أحد 

رسام الكاريكاتري ) توماس ناست(من قبله، مما دفع 

األسبوعية إىل رسم كاريكاتري ) هاير(يف جريدة 

طي كحمار حياول إخافة يظهر فيه احلزب الدميقرا

الفيل اجلمهوري، وعلق الرمزان يف رأس الناخب 

األمريكي لفترة من الزمن ليتخذمها احلزبان رمزين 

  .هلما حىت يومنا هذا

  رحلة الوصول إىل البيت األبيض 

تعترب انتخابات الرئاسة يف الواليات املتحدة عملية 

اً شاقة متعددة املراحل، كما أا هي األطول زمني

على مستوى العامل، حيث متر خبمس مراحل 

للوصول بالفائز إىل البيت األبيض، وتقتصر يف 

البداية على التنافس داخل احلزب الواحد حلسم 

مرشحه للرئاسة، وهذا يظهر يف املراحل الثالث 

األوىل، بينما يف املرحلة الرابعة يبدأ التنافس بني 

 املرشحني من كال احلزبني وصوالً للمجمع

االنتخايب، وحسم ماراثون الرئاسة يف املرحلة 

  .اخلامسة

  

  املندوبون وامع االنتخايب

هناك حقيقة يغفلها البعض فيما يتعلق بانتخابات 

الرئاسة األمريكية، وهي أن الرئيس األمريكي ال 

يتم انتخابه انتخاباً مباشراً من قبل الشعب 

 األمريكي، واألغرب من ذلك أن عدد من صوتوا

م للمرشح ٢٠٠٠يف االنتخابات األمريكية عام 

كان أكثر من عدد الناخبني ) آل جور(الدميقراطي 

، ومع ذلك )جورج بوش(الذين أعطوا أصوام ل 

بالرئاسة لطبيعة ) جورج بوش(فقد فاز الرئيس 

نظام االنتخاب األمريكي الذي ال يعتمد على 

  .االنتخاب املباشر

عب األمريكي يف فقد أسفرت نتيجة اختيار الش

م عن فوز املرشح اجلمهوري ٢٠٠٠انتخابات 

من إمجايل %) ٨٧،٤٧(بنسبة ) جورج بوش(

آل (األصوات، بينما حصل املرشح الدميقراطي 

من األصوات، وبذلك %) ٣٨،٤٨(على ) جور

هو من اختاره الشعب األمريكي ) آل جور(يكون 

حقيقة لرئاسته، ومع ذلك فإن نظام االنتخاب 

امع االنتخايب، أو اموع (ب  املعروف

قد أعطى الرئاسة ) االنتخايب، أو الكلية االنتخابية

إىل من حصل على عدد األصوات األقل، وذلك 

  .ألنه حصل على متثيل أعلى من الواليات

:وتتم االنتخابات على مخس مراحل 

  االنتخابات احلزبية : املرحلة األوىل

 يف ترشيح أنفسهم يتم خالهلا التنافس بني الراغبني

على كسب األصوات، حيث يشكّل املرشحون 



صهيوينالتحدي ال                   )٢٤(املتابع اإلستراتيجي                  التحدي االمريكي             

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٩من ٢٣                             ٢٠١٢-مايس

حلشد التأييد ألنفسهم بني ) جلنة استكشافية(

أنصارهم يف احلزب، وحيصلون على ضمانات من 

مجاعات الضغط واملاحنني بتقدمي إسهامات مالية 

حلمالم االنتخابية، مث خيطرون السلطات 

أيت بعد الفيدرالية باعتزامهم ترشيح أنفسهم، لت

ذلك عمليات مجع األموال وخوض سباق 

  .االنتخابات التمهيدية

  االنتخابات التمهيدية : املرحلة الثانية

تعقد االنتخابات التمهيدية يف مجيع الواليات 

األمريكية الختيار مرشح الرئاسة من قائمة األمساء 

املقدمة من األحزاب واملستقلني، ويف هذه املرحلة 

حزب فيما بينهم للفوز بأكرب  يتنافس مرشحو كل

عدد من االنتخابات التمهيدية للواليات، ليتمكن 

الفائز من احلصول على أغلبية مندويب احلزب يف 

املؤمتر القومي، الذي يعقد يف الصيف والذي يتقرر 

.فيه مرشح احلزب لسباق الرئاسة

وكثرياً ما تجرى عدة انتخابات للتصفيات يف أكثر 

م واحد، أمهها االنتخابات اليت من والية يف يو

تجرى يف الثالث من فرباير، والثاين من مارس، 

.وهناك أيضاً يوم الثالثاء الكبري

ويوم الثالثاء الكبري هو يوم عادي من أيام 

األسبوع، يعقد فيه الكثري من الواليات جتمعاا 

وانتخاباا التمهيدية يف وقت متزامن، وقد بدأ هذا 

بة الثمانينيات من القرن املاضي، لكن التقليد يف حق

م، انقسم الثالثاء الكبري ٢٠٠٤يف محلة انتخابات 

، وتاله )١الثالثاء الكبري (إىل يومني، فكان هناك 

  ).٢الثالثاء الكبري (

وعلى عكس االنتخابات احلزبية اليت تقيس مدى 

الدعم للمرشحني الرئاسيني من خالل االجتماعات 

ب، فإن االنتخابات التمهيدية احمللية ألعضاء احلز

تقيس مدى الدعم من خالل اقتراع مباشر يف مجيع 

أحناء الوالية، لتحديد أي املرشحني سيكون مندوباً 

عن تلك الوالية ويشارك ضمن املندوبني اآلخرين 

  .يف اختيار مرشح احلزب

  مرحلة املؤمترات القومية أو العامة : املرحلة الثالثة

مهيدية اليت تبدأ عادة يف شهر بعد االنتخابات الت

يناير تأيت مؤمترات األحزاب إلعالن أمساء 

املرشحني رمسياً يف الصيف، ويعقد الدميقراطيون 

 ٢٩، و ٢٦يف الفترة بني ) بوسطن(اجتماعهم يف 

يوليو، بينما يعقد احلزب اجلمهوري اجتماعه يف 

أغسطس، والثاين من  ٣٠يف الفترة بني ) نيويورك(

.سبتمرب

تلك املرحلة تقليداً أساسياً يف العملية وت عد

االنتخابية، إذ جيتمع مندوبو احلزب الذين مت 

اختيارهم يف االنتخابات التمهيدية والتجمعات 

احلزبية، وهم يرفعون الفتات كتبت عليها عبارات 

وبعد أن خيتار مندوبو كل والية . التأييد ملرشحهم

ل حزب مرشحهم خلوض سباق الرئاسة، يتمكن ك

من معرفة املندوب الذي سيمضي بعد فوزه يف 

متابعة باقي مراحل احلملة االنتخابية ممثالً عن 

الوالية، ويأخذ املرشح الفائز أصوات مجيع مندويب 

الوالية اليت يفوز بأغلبية أصواا، مث يعلن املرشح 

خلوض االنتخابات الرئاسية عن اسم املرشح 
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ان معاً يف باقي ملنصب نائب الرئيس، حيث ينطلق

.مراحل السباق

وميكن القول، إن املراحل السابقة تعترب مرشداً 

للحزبني يف اختيار مرشحيهما للرئاسة، أي أن 

  .السباق الرئاسي احلقيقي يبدأ متأخراً جداً

  املرحلة الرابعة 

وفيها يبدأ الفائزون بترشيح احلزبني االستعداد 

ملرحلة اليت خلوض انتخابات الرئاسة، وتتميز هذه ا

هي أقصر من سابقتيها بتكثيف وزيادة مساحات 

الدعاية االنتخابية واملناظرات التليفزيونية الكبرية 

بني املرشحني، ويف األسابيع األخرية يركّز 

املرشحون يف محلتهم على الواليات املعروفة 

  .بالواليات املرجحة يف امع االنتخايب

اظرات رئاسية وتجرى خالل تلك املرحلة ثالث من

 ٢أكتوبر، مث يف  ١٣و  ٨سبتمرب، و  ٣٠يف 

نوفمرب يديل الناخبون يف عموم الواليات املتحدة 

بأصوام الختيار الفائز بالرئاسة من بني املرشحني 

الدميقراطيني واجلمهوريني، باإلضافة إىل انتخاب 

عضواً، وثلث ) ٤٣٥(مجيع أعضاء جملس النواب 

. ايل مقاعده مئة مقعدجملس الشيوخ البالغ إمج

وتجرى االنتخابات الرئاسية عادة يف أول ثالثاء يف 

شهر نوفمرب، مث تفرز األصوات ويتم إعالن النتائج 

ساعة من إغالق مراكز ) ١٢(األولية عادة خالل 

االقتراع، وبعد فرز األصوات تنتقل العملية 

 مع االنتخايب، حيث تنتهي حينئذاالنتخابية إىل ا

  .خابات املباشرةاالنت

  

  امع االنتخايب : املرحلة اخلامسة واألخرية

وهي املرحلة األخرية، وفيها حيصل كل مرشح فاز 

يف والية من الواليات على مجيع أصواا يف امع 

االنتخايب، ولكي ينتخب رئيس اجلمهورية، فإنه 

صوتاً من أصوات امع ) ٢٧٠(حيتاج إىل 

صوتاً، ويتم فرز ) ٣٥٨(ها االنتخايب البالغ جمموع

أصوات أعضاء امع االنتخايب رمسياً أمام 

الكوجنرس يف يناير التايل، حيث يتوجه أعضاء اهليئة 

االنتخابية رمسياً لينتخبوا الرئيس ونائبه، وتنتقل 

نتائج انتخابات اهليئة االنتخابية بكل والية، وتسلَّم 

.إىل رئيس جملس الشيوخ

لعام التايل يفتتح رئيس جملس يناير من ا ٦ويوم 

الشيوخ صناديق االقتراع، ويقرأ البطاقات 

االنتخابية يف جلسة مشتركة ألعضاء جملسي 

للواليات املتحدة ) رئيساً(الشيوخ والنواب، ويعلَن 

أي نسبة (أي مرشح حيصل على األغلبية املطلقة 

).١+ من أصوات الناخبني % ٥٠

الكوجنرس يتم  يناير وحبضور كامل أعضاء ٢٠يف 

تنصيب الفائز باالنتخابات رئيساً للبالد، ويف الفترة 

اليت تربط بني انتهاء االنتخابات وتنصيب الرئيس 

  .يناير تتوىل اإلدارة احلالية شؤون البالد ٢٠يف 

وينص الدستور على أنه يف حال مل يتمكن امع 

االنتخايب من التوصل ألغلبية، ويف حال تعادل 

نتخابية فإن األمر يحال بأكمله إىل األصوات اال

جملس النواب األمريكي الذي يقوم باختيار رئيس 

الواليات املتحدة من بني املرشحني احلائزين على 

املراتب الثالث األوىل، ويعطى لكل والية صوت 
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واحد يعبر عن رأي أغلبية نواا، فيفوز باملنصب 

.ياتاملرشح الذي حيصل على أغلبية أصوات الوال

وقد حدث ذلك يف تاريخ الواليات املتحدة مرتني 

توماس (إحدامها أسفرت عن اختيار : من قبل

رئيساً، واألخرى أسفرت عن اختيار ) جيفرسون

، أما إذا تعادلت األصوات )جون كوينسي آدامز(

االنتخابية لنائب الرئيس فيقوم جملس الشيوخ 

ح وليس جملس النواب باختيار نائب الرئيس، ويتض

هنا أن التعادل يف األصوات االنتخابية وهو أمر 

وارد حيول االنتخابات الرئاسية بعيداً متاماً عن 

  .اختيار الشعب األمريكي

  مرشحون وبرامج 

تعترب معركة انتخابات الرئاسة األمريكية يف 

م، من أهم املعارك اليت شهدا أمريكا منذ ٢٠٠٨

ه من م إىل اآلن، حيث إن١٧٧٦استقالهلا عام 

املفترض أن ينتخب الرئيس اجلديد من بني 

رجل من أصول أفريقية بال خربة : املرشحني

سياسية سابقة، أو شيخ مسن، وبالتايل فإن البيت 

األبيض سيستقبل أول رئيس من أصول أفريقية يف 

) جون ماكني(، بينما سيصبح )أوباما(حال فوز 

رب يف حال فوزه يف الثانية والسبعني من عمره أك

.م٢٠٠٩رئيس أمريكي عند أداء اليمني يف يناير 

وكان ماراثون الرئاسة قد انطلق مبشاركة العديد 

من املرشحني، تساقط الواحد منهم تلو اآلخر، إىل 

املعركة يف احلزب اجلمهوري ) ماكني(أن حسم 

لصاحله خالل االنتخابات التمهيدية، بينما ظل 

عد اشتداد الوضع غامضاً يف احلزب الدميقراطي ب

) باراك أوباما(و ) هيالري كلينتون(املنافسة بني 

االنتخابات لصاحله يف أروقة ) أوباما(إىل أن حسم 

  .احلزب الدميقراطي

  م ٢٠٠٨أبرز املرشحني يف انتخابات 

كان من أبرز هؤالء املرشحني لتمثيل الدميقراطيني 

) هيالري كلينتون(عاماً، و) ٤٦) (باراك أوباما(

، و )عاماً ٦٤) (جوزيف بيدن(، و عاماً) ٦٠(

وقد خرج . عاماً) ٦٠) (دينيس كوسينيتش(

املرشحون الدميقراطيون السابقون من السباق بعد 

بعد صراع طويل ) أوباما(أن حسم األمر لصاحل 

وعنيف بينه وبني السيدة األمريكية األوىل السابقة 

).هيالري كلينتون(

جون : (رينيو كان أبرز املرشحني لتمثيل اجلمهو

 ٦٣) (رودولف جولياين(عاما، و ) ٧١) (ماكني

، و ميت )عاماً ٥٢) (مايك هاكايب(، و )عاماً

). عاماً ٧٢) (رون بول(، و )عاماً ٦٠(رومين 

ومن املعروف أن املرشحني اجلمهوريني السابقني 

خرجوا مجيعاً من السباق بعد أن حِسم األمر مبكراً 

).ون ماكنيج(لصاحل املرشح األكرب سناً 

يف ) باراك أوباما(وقد فاز مرشح الدميقراطيني 

م، وبذلك ٢٠٠٨االنتخابات األمريكية هلذا العام 

يكون أول رئيس للواليات املتحدة األمريكية من 

.أصول إفريقية

وتبقى احلقيقة املهمة أن االنتخابات األمريكية، وإن 

كانت دائماً مثار اهتمامات دول العامل قاطبة يف 

القطبية األحادية اليت حققتها الواليات املتحدة  ظل
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األمريكية بعد تفكك االحتاد السوفييت، وانفرادها 

بدور القوة العظمي األكرب يف العامل، إالّ أن 

اليت فاز فيها مرشح ) م٢٠٠٨(االنتخابات األخرية 

حظيت ورمبا عما ) باراك أوباما(الدميقراطيني 

ة من كافة دول سبقها من منافسات مبتابعة شديد

العامل مبا فيهم الدول اليت ليست على عالقات ودية 

ويرجع هذا االهتمام إىل تزايد رغبة . مع واشنطن

العامل يف نبذ العنف يف العالقات الدولية، ورفضه 

الستراتيجيات الضربات االستباقية، فضالً عن 

معاناته من األزمة املالية اليت تسببت فيها السياسات 

ألمريكية، هذا باإلضافة إىل أن مرشح املالية ا

الدميقراطيني هو أول رئيس ملون من أصول إفريقية 

ترفع خالل محلته االنتخابية شعارات التغيري 

السياسي، فضالً عن وعوده االنتخابية بالتصدي 

لألزمة املالية العاملية، وغريها من القضايا ذات 

غربيه االهتمام العاملي، وهو ما جعل العامل شرقيه و

.يعيش حالة ترقّب للسياسة األمريكية القادمة 

ل مــن ميــو :اخبار وتقارير

  محلــة أوبامـا االنتخابيـة ؟

يبقى نظام متويل احلمالت  :ميدل ايست اونالين

انتخابات للرئاسة االنتخابية الزائر الدائم على كل 

ومع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية، . األمريكية

نوفمرب القادم، حيتدم الصراع  ٤واليت ستعقد يف 

على التمويل بني كل من مرشحي احلزب 

اجلمهوري السيناتور جون ماكني ومرشح احلزب 

.الدميقراطي السيناتور باراك أوباما

 ٣٤٠من خاصة بعد أن جنح األخري يف مجع أكثر   

مليون دوالر، يف حني مجع منافسه جون ماكني 

وذلك وفقا ألحدث . مليون دوالر فقط ١٦٠

اإلحصائيات اليت نشرا جلنة االنتخابات 

.الفيدرالية

  متويل محلة أوباما وتاريخ جديد

ويف ظل القيود املشددة اليت تفرضها جلنة   

االنتخابات الفيدرالية حول حدود التربع إىل 

، حنج املرشح الدميقراطي باراك أوباما يف املرشحني

صناعة معجزة جديدة مل تشهدها انتخابات الرئاسة 

األمريكية طوال تارخيها، وذلك بعد أن بلغ نسبة 

 ٢٠٠قيمتها أقل من  -حجم التربعات الصغرية 

النصف تقريبا من إمجايل حجم التربعات  -دوالر

ه خاصة بعد أن تربع ل. اليت حصل عليها أوباما

دوالر  ٣مليوين أمريكي مببالغ صغرية بدأت من 

ويذكر أن إمجايل . دوالر ٢٠٠ومل تتجاوز الـ

 ٣٤٠حجم التربعات اليت حصل عليها اوباما بلغ 

مليون دوالر وفق إحصائيات جلنة االنتخابات 

  .الفيدرالية

ووصف حتليل نشرته صحيفة النيويورك تاميز أن 

نذ أن بدأ محلته أوباما يسعى لتحقيق هذا اإلجناز م

وأضافت الصحيفة أن . ٢٠٠٧يف شباط عام 

أوباما يرغب يف أن يكون أول مرشح رئاسي حيقق 

استقاللية يف التمويل دون االعتماد على كبار 

املمولني الذين غالبا ما يدخلون سباق مجع 

  .التربعات لتحقيق طموح سياسي فيما بعد
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 وأضافت الصحيفة أن أوباما عمل على خلق نظام

متويل شعيب مواز كي يتجنب احلاجة إىل احلصول 

على التمويل الذي متنحه احلكومة الفيدرالية، وهو 

متويل متنحه احلكومة األمريكية لكل من مرشحي 

احلزب اجلمهوري والدميقراطي يف االنتخابات 

التمهيدية والعامة من دافعي الضرائب األمريكية 

 دوالر من كل مواطن؛ ويشترط أن ٣مبوجب 

يوافق املواطن على دفع هذا املبلغ الضئيل عند 

ويقدر حجم التمويل . التوقيع على إقراره الضرييب

الفيدرايل كل انتخابات رئاسية وفق مؤشرات 

خاصة باالقتصاد األمريكي يف الوقت الذي تعقد 

وقد . فيه االنتخابات؛ من ضمنها معدل التضخم

  .رمليون دوال ٨٥مت تقديره هذا العام حبوايل 

وللمرشح احلق يف رفض أو قبول هذا النوع من 

التمويل ويف حالة قبوله يلتزم بسقف إنفاق حيدده 

قانون احلمالت االنتخابية، كما حيظر أن يتلقى أي 

أما يف حالة رفض . متويل من املؤسسات واألفراد

املرشح للحصول على التمويل الفيدرايل فيصبح 

تقيد بسقف لديه احلق يف إنفاق ما يريد دون ال

إنفاق حمدد، باإلضافة أن له احلق يف احلصول على 

  .تربعات من قبل األفراد واملتربعني كما يشاء

أن محلة " مركز رسبونسيف بوليتكس"ويعترب 

أوباما جنحت يف ابتكار آليات جديدة للحصول 

ومن . على هذا القدر الكبري من التربعات الصغرية

، فبالرغم ضمنها استخدام اإلنترنت بشكل جيد

من أن محلة ماكني بدأت قبل أوباما يف احلصول 

على التربعات عرب اإلنترنت إال أا مل تنجح يف أن 

جتعل اإلنترنت مصدر أساسي لتمويل احلملة 

  .االنتخابية بعكس أوباما

وتعطي صحيفة النيويورك تاميز مثاال على 

التكتيكات اليت استخدمتها محلة أوباما جلمع 

تقول الصحيفة أن أوباما كان قد أقام التربعات، و

سباقا للسيارات بامسه وكان على كل من حيضر 

السباق أن يسجل بريده اإللكتروين؛ ومبجرد أن 

عاد كل من حضروا هذا السباق وجدوا على 

بريدهم اإللكتروين رسائل من محلة أوباما تطلب 

منهم التربع كما تضمنت الرسالة معلومات وافية 

. ما املايل وكم حيتاج من التربعاتحول وضع أوبا

هذا اىل جانب أن الرسالة طلبت من كل شخص 

أن يعترب نفسه يف محلة ويبدأ يف مجع التربعات عن 

طريق اإلنترنت واألتصال مبراكز احلملة يف حالة 

وجد أي صعوبة وتضيف الصحيفة أنه ذا 

التكتيك وغريه وصل عدد املتربعني ألوباما عن 

أكثر من مليوين متربع وذلك يف  طريق اإلنترنت

  .عام واحد

صحيفة وشنطن بوست نشرت حتقيقا صحفيا 

مطوال حول تكتيكات أوباما يف متويل محلته، كتبه 

الصحفيان ماثيو موسك وأليك ماكجيلز وأستغرق 

إعداده عدة أشهر، ويقول التحقيق أن أوباما جنح 

يف ما مل ينجح القانون األمريكي يف حتقيقه، وهو 

ل توزان بني كبار املتربعني ذو املصاحل وصغار عم

املتربعني الذين ميثلون املواطن العادي يف الواليات 

إال أن التقرير يقول أنه بالرغم من أن . املتحدة
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نصف التمويل كان من صغار املتربعني إال أن كبار 

  .املتربعني لعبوا دورا حرجا يف محلة أوباما

  دور كبار املمولني  

أصحاب املال "تقرير أن ما أطلق عليهم ويضيف ال  

لعبوا دورا حامسا يف الرقم القياسي الذي " والقوة

حققه باراك أوباما، وهذا انعكس بشكل غري 

. مباشر على اآلراء واملواقف اليت اختذا محلة أوباما

مموال وهم عدد املمولني الكبار يف  ٧٩فمن خالل 

يف مجع محلة أوباما جنح كل منهم يف خلق شبكته 

ألف دوالر حجم التربعات  ٢٠٠التربعات، بواقع 

فقد جنح . الذي مجعته كل شبكة وذلك كحد أدىن

 ٢٧كبار املمولني يف محلة أوباما يف جتنيد أكثر من 

ألف متربع كتب كل منهم شيكا مببلغ قدره 

دوالرا وهو احلد األقصى لكل متربع  ٢,٣٠٠

. راليةطبقا للقانون األمريكي لالنتخابات الفيد

ويقدر التقرير أن حجم املتربعني الذي سامهوا 

دوالر بلغ إمجايل حجم تربعام  ٢٠٠بأكثر من 

  .مليون دوالر ٢٤٠

ويضيف الصحفيان الذين أجريا التحقيق الصحفي 

والية أن قائمة كبار املتربعني  ٢٠يف أكثر من 

تضمنت العديد من الذين يريدون بعض النفوذ 

. دة الرئاسة يف البيت األبيضعندما يعتلي أوباما س

ومن ضنهم ممويل املرشحني الدميقراطيني التقليديني 

وكبار احملامني وكبار رجال األعمال يف وول 

إستريت، بإالضافة إىل ممولني جدد ظهروا على 

الساحة ألول مرة يف هذه االنتخابات وهم من 

صناعة أوباما، ومنهم كبار املسامهني يف جمموعة 

وشيكاغو بيسد ديفوليرب وكذلك  سيلكون فايل

  .خنبة من رجال األعمال األفرو أمريكيني

ويكشف التقرير أن قائمة كبار املمولني حلملة 

شركة حماماة  ١٨أوباما تتضمن متربعني من أكرب 

وجمموعة كبرية من كبار مساسرة بورصة وول 

شركة  ٥٠٠إستريت، هلم أسهم يف أكثر من 

  .عمالقة يف الواليات املتحدة

ويضيف أن والية كاليفورنيا حتتل املصدر األول يف 

. حجم التربعات اليت حصل عليها محلت أوباما

تليها يف ذلك والية إلينوي مسقط رأس أوباما، 

ومن ضمن رجال . ومدينة واشنطن دي سي

األعمال الذين يساندون أوباما كنيث جريفن وهو 

عاما قام  ٣٩رجل أعمال ثري مل يتجاوز عمره 

ن دعمه ألوباما مبجرد أن أعلن تشرحيه بإعال

للرئاسة، ويف نفس الوقت خصص فريقا للعمل 

ملمارسة الضغط على الكونغرس حلثه على 

  .تعديالت خاصة بضرائب يقف ضدها أوباما

ويقول التقرير أنه منذ عام تقريبا دعا جريفني 

أوباما كي يتحدث إىل موظفي جمموعة سيتاديل 

ويف الشهور القليلة اليت . لتهاالستثمارية للتربع حلم

أعقبت زيارة أوباما للمجموعة قام املوظفني 

  .ألف دوالر ٢٠٠وعائلتهم بالتربع بأكثر من 

يذكر أن جريفن كان قد قام يف املاضي بدعم 

منافس أوباما عن احلزب اجلمهوري يف انتخابات 

أوباما من جانبه قام مبقاومة . الكونغرس األخرية

ه اللويب الذي كونه جريفني من الضغط الذي ميارس

أجل تعديالت يف قانون الضرائب، خاصة أنه ال 
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يتفق معه يف هذا املوضوع وله مواقف سابقة يف 

لذا شكك العديد من . الكونغرس ختص هذا الشأن

أعضاء محلة أوباما يف أن يستمر جريفن يف دعم 

أوباما إال أن العديد من املراقبني توقعوا العكس 

فع جريفن يف دعم أوباما أكرب من حيث أن دوا

  .جمرد جمموعة تعديالت يف قانون الضرائب

  مقارنة بني بوش وأوباما  

ويعقد التقرير مقارنة بني إسلوب إدارة الرئيس   

 ٢٠٠٠بوش للممولني يف محالته االنتخابية عام 

وأسلوب أوباما، حيث يصف أسلوب  ٢٠٠٤و

يث بوش بأنه كان رائعا وجديدا يف ذلك الوقت ح

 شكل هيكال إداريا ملتابعة املمولني وقسمهم إىل

خللق منافسة بني املمولني " جواله ورواد"نوعني 

ومسابقة ومكافأة الفائزين جبوائز رمزية مثل أحزمة 

  .جلدية

جلنة التمويل "أما أوباما فقد صمم ما أطلق عليها 

وتعمل بنظام جديد حيث يشعر كل ممول " القومية

وتعقد اللجنة مؤمترات . باماأنه جزء من محله أو

أسبوعية عن طريق اهلاتف واجتماعات كل عدة 

أشهر واليت يناقش فيها املمولني مع أوباما أو 

مساعديه ومستشاريه أوضاع احلملة ويستمعوا إىل 

  .أرائهم يف كافة املوضوعات

ويقول التقرير أنه يف أحد االجتماعات اقترح أحد 

لتكلفة اليت تتكبدها املمولني أن تربط احلملة بني ا

الواليات املتحدة يف احلرب على العراق وما يعانيه 

االقتصاد األمريكي؛ واملفاجأة أن أوباما ألقى خطابا 

وقبل أن يلقيه . كامال يف هذا الشأن بفيالدليفيا

أرسل نسخه من خطابه للذين حضروا هذا 

  .االجتماع ليضعو التعديالت الالزمة

دم كمستشار للرئيس ويقول أنتوين ليك الذي خ

األمريكي السابق بيل كلينتون، أنه التقى العديد من 

املرات مع املسامهني يف محلة أوباما، وقد منح 

صالحيات أن يتحدث معهم والسماع ألرائهم 

حول املوضوعات املختلفة وحثهم على مجع مزيد 

ويضيف ليك أن ذلك كان جزءا . من املسامهات

سامهني متجاوبني مفضال لديه حيث وجد أن امل

بشكل كبري ومعظمهم يشعر أنه مستشار ألوباما 

وقلما ما كان أحد منهم يتخلف عن االجتماعات 

  .فاجلميع حريص على احلضور

ويستطرد التقرير قائال أن أوباما بدأ منذ عامني 

خمططه لتكوين شبكة قومية من املتربعني بشكل 

اد غري تقليدي بالتزامن مع تطوير تكتيكات االعتم

على صغار املتربعني وذلك قبل أن يعلن ترشيحه 

  .٢٠٠٧شباط /للرئاسة يف فرباير

يف ذلك الوقت شكل أوباما جلنة برئاسة بيين 

برتزكر مالك فندق حياة يف شيكاغو والذي رأس 

جلنته جلمع التربعات يف انتخابات الكونغرس عام 

وجنحت تلك اللجنة يف احلصول . أيضا ٢٠٠٤

د من كبار رجال األعمال أمثال على تأييد العدي

مارك جيلربت رئيس جمموعة فلوريدا االستثمارية 

ولويس سامسن رئيس جمموعة سييت جروب والذي 

رأس مدير التمويل حبملة السيناتور جون كريي 

.٢٠٠٤للرئاسة األمريكية يف عام 
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من يمول االنتخابات األمريكية؟

بيشيعالء البش/٢٠١٢  مايو١٦/اخبار البشري

تتراكم معظم الثروة األمريكية يف أيدي حفنة قليلة 

، من بينهم تمول %١من املواطنني ال تتعدى 

احلمالت االنتخابية ملرشحي الرئاسة؛ وبالتايل فإن 

البيت األبيض يكون مدينا  أي شخص يصل إىل

هلؤالء املمولني، وال يستطيع إغضام، واألمر ذاته 

الشيوخ : رس مبجلسيهيتكرر مع مرشحي الكوجن

.والنواب

أبرز هؤالء املمولني هو هارولد سيمونز، امللياردير 

األمريكي، الذي ميتلك يف داالس كوكبة من 

الشركات العاملة يف جمال التصنيع، بدًءا من تكرير 

  .السكر وصوال التخلص من النفايات النووية

ميول سيمونز محالت كارل  ١٩٨٦منذ العام 

قم البيت األبيض، ومستشار روف، رئيس طا

الرئيس األمريكي السابق، وأحد أشهر 

مخ "االستراتيجيني األمريكيني الذي وصف بأنه 

  ".بوش

ألف دوالر حلملة بوش  ٩٠تربع سيمونز بـ

مليون دوالر  ٢٥االنتخابية يف والية تكساس، و

للمنظمات السياسية املتحالفة مع بوش خالل فترتي 

، "جيل نورتون"ا عملت كمواليته الرئاسية،

وزيرة الشئون الداخلية يف عهد بوش، لصاحل 

وحينما عقد بوش حفل الغداء   إحدى شركاته،

الشهري يف البيت األبيض، على شرف امللكة 

إليزابيث، كان سيمونز وزوجته الثالثه، أنييت، من 

  .بني احلضور

يف فرباير املاضي، كشفت جلنة االنتخابات 

) األفراد(أنه أكرب املمولني )   FEC(الفيدرالية 

ويف مارس، صرح ملياردير   للسياسة األمريكية،

جنبا إىل جنب مع - داالس لـ اجلورنال بأنه 

تربع بـ  -زوجته وشركته القابضة، كونتران

-مليون دوالر ملنظمات سياسية مجهورية ١٨,٧

اليت تلقت ) مفترض الطرق(ليس فقط منظمة 

يضا جمموعات اإلنفاق مليون دوالر، بل أ ١٤,٥

اليت حظيت بـ " ميت رومين"املستقل املتحالفة مع 

املدعوم بـ " ريك سانتورم"ألف دوالر، و ٨٠٠

 ١,١بـ " نيوت جينجريتش"مليون دوالر، و ١,٢

مليون  ١,١بـ" ريك بريي"مليون دوالر، و

دوالر، معربا عن عزمه على تقدمي ما يقارب 

  .ضعف هذه املبالغ حبلول نوفمرب

وهكذا يتضح أن السياسة األمريكية خمتطَفة، ليس 

من قبل الشركات، بل من قبل حفنة قليلة من 

  .األثرياء غرييب األطوار

  كيف حدث ذلك، وملاذا؟

لإلجابة عن هذا التساؤل حاول تشارلز هومانز، 

إجراء مقابلة لصاحل جملة نيو ريبابلك األمريكية، مع 
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الكثري من هارولد سيمونز، لكنه رفض، وحىت 

خصومه ملرة واحدة كانوا متحفظني؛ على األرجح 

بسبب مشاكسات سيمونز األسطورية اليت تركتهم 

مثقلني بشروط تسوية لدعاوى قضائية ماضية، أو 

  .حذرين من إثارة مشاكل جديدة معه

حىت حينما جنح هومانز يف اقتناص حوارٍ مطول مع 

يف شركة أحد كبار املسئولني التنفيذيني السابقني 

كربى، والذي تشابك مع سيمونز ألكثر من 

عقدين، سرعان ما تراجع للوراء وتوسل لـ 

  .هونامز كيال يستخدم امسه

كيف السبيل إذًا لسرب أغوار سيمونز العازف عن 

رمبا يكون احلل الوحيد هو تتبع الظهور اإلعالمي؟

سجل نشاطه السياسي املمتد لثالثة عقود؛ عساه 

تيح لفهم السبب وراء إنفاقه ببذخ يوفر بعض املفا

لكن ما الذي يتوقع سيمونز أن .يف ميدان السياسة

  حيصل عليه مقابل هذه األموال بالتحديد؟

الطريقة األمثل لإلجابة عن هذا التساؤل تتأتى 

بالنظر فيما حصل عليه بالفعل حىت اآلن، 

واستعراض أهم حمطات حياته، وفيها تربز قصة 

  :ذات داللة

ة ذات شأن عقدها هارولد سيمونز أول صفق

، حني التقى مالك أحد ١٩٥٦كانت يف العام 

، وهي بلدة صغرية "ال فرينيا"البنوك احمللية يف 

كان الرجل يتطلع .بالقرب من سان أنطونيو

للتعاقد، وأقنعه سيمونز بأن يبيعه البنك بدون 

شرع بعدها سيمونز يف وضع الفتة جتارية . عربون

لبيع مقابل مبلغ يزيد عن السعر تعرض امللكية ل

. آالف دوالر ٧الذي طلبه املالك األصلي بـ

حينما وجد مشتريا، دفع سيمونز الثمن للمالك، 

واحتفظ بالفارق، وهكذا باع سيمونز بنكًا مل 

ميتلكه، بثمنٍ وفَّر له مالًا يكفي لشراء أول منزل يف 

  .حياته

اليت  تظهر هذه الصفقة مزجيا من االبتكار واجلرأة

جعلت من سيمونز واحدا من أبرع املُغريين على 

الشركات يف البالد، وأنه جنح يف رصد فرص فوا 

كثريون، أو خلقها بنفسه، لكن األهم أا توضح 

أنه من نوع الرجال الذين حيصون أرباحهم أوال، 

وأنه ال يعطي عادةً إال بعد أن يأخذ، وليس قبل 

  !ذلك أبدا

  

يرٍ لـ تشارلز هومانز، نشرته جملة نيو بتصرف من تقر* 

مايو  ١٠ريبابلك األمريكية، يف عددها الصادر بتاريخ 

٢٠١٢.
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نني؟املدو

  موسوعة أيس

  لقد متت 

الواليايفاملتعاقبةالرئاسيةاالنتخاباتيفاإلشادة

عن طريق االنتخاباتبأا متثل عهداملتحدةت

ام ومع ذلك، شهدت انتخابات ع. اإلنترنت

بروز ظاهرة قليال ما كان يسمع ا قبل  ٢٠٠٤

واملدونة هي تسجيل . وهي املدونات: أربع سنوات

امللخصات أو اليوميات على االنترنت منجمموعة

. املعلقني مؤثرة للغايةمنواليت اعتربها العديد –

املدونني األكثر منوكان العديد

م السياسيني احملافظني الذين يعتقد أمنشهرة

إعادة انتخاب الرئيس يفسامهوا مسامهة كبرية

.اجلمهوري جورج دبليو بوش

وقد قام أحد قضاة احملكمة اجلزائية األمريكية قبل 

، باحلكم بان ٢٠٠٤انتخابات عام 

الفدرالية جيب أن تطبق قانون االنتخاباتجلنة

. متويل احلمالت االنتخابية على شبكة اإلنترنت

" احلزبني قانون محلة إصالح" روعندما مت اختاذ قرا

والذي كان يعرف شعبيا بقانون ماكني (

، قررت ٢٠٠٢عام يف(وفينجولد

الفدرالية أن اإلنترنت جيب أن االنتخاباتجلنة

وكان قانون ماكني . أحكامهمنتكون معفاة

" األموال غري الرمسية"وفينغولد حماولة ملعاجلة قضايا 

ال عالقة له باحلملة اإلنفاق اليت يتم ظاهريا و - 

، "اإلعالنات املوجهة ضد املرشحني"و - نفسها 

أشكال الدعوة اليت ال صلة هلا منوهي شكل

ظاهريا على ما يبدو باحلملة االنتخابية، 

.الواقع تعمل على تعزيز مرشح معنييفولكنها

ومت إحضار قضية شيز ضد 

قبل املشرفني منالفدراليةاالنتخاباتجلنة

جملس إىل" احلزبني   قانون محلة إصالح"ار قر  على 

وقام . النواب، كريستوفر شايز ومارتن ميهان

أعضاء جملس الشيوخ جون ماكني منكل

فينغولد بتقدمي موجز إجيايب لدعم شيز و ورسل

وقال ممثلو الكونغرس بأن أنظمة . ميهان

قانون " الفدرالية اليت تطبق قراراالنتخاباتجلنة

تعمل على تقويض القانون " زبنيمحلة إصالح احل

وجادلوا على أم كمرشحني . وتتعارض معه

أجل إعادة مناضطروا للسعي

منافسات انتخابية تشكلت بصورة غري يفانتخام

صاحلهم، يفوحكمت احملكمة اجلزئية. قانونية

أنظمة مننظاما١٥وألغت 

وقد أيدت . الفدراليةاالنتخاباتجلنة

حق حمكمة استئناف مقاطعة وقت اليفالقرار

  .كولومبيا

" احلزبني   قانون محلة إصالح"وقد قام قرار 

أي "بأا " االتصاالت العامة"بتعريف 

وكان ". األشكال اإلعالن السياسي العاممنشكل

احملكمة اجلزائية يفالقاضي كولني كوالر كوتلي

قد انتقد بشكل خاص أنظمة األمريكية 

باستثناء   رالية الفداالنتخاباتجلنة

:هذا التعريفمناإلنترنت

منظمة، السماح هلذه النفقات أن تتم بصورة غري"

قوانني متويل احلمالت يفيسمح بتفشي التحايل
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والسماح .... االنتخابية، وتعزيز الفساد أو ظهوره

االتصاالت السياسية أن تكون منلفئة كاملة

نسيق منظمة متاما بغض النظر عن مستوى التغري

عمليات االتصال وحزب سياسي أو   بني ناشر 

قوانني منمرشح احتادي سوف يسمح بالتهرب

حتويل القرار  متويل احلمالت االنتخابية ، وبالتايل

على حنو غري مالئم وخلق إمكانيات إساءة 

"االستعمال بصورة كبرية

سياق شبكة يف"االتصاالت املنسقة"املسألة هي أن 

أن يعين على سبيل املثال، أن  اإلنترنت، ميكن

عناصر امنوصلة إىل موقع املرشح تشكل عنصر

.التنسيق

أوساط جمتمع يفوركزت املعارضة لقرار احملكمة

اللجنة مناملدونات على االدعاء بأن القرار يتطلب

تنظيم حمتوى   الفدرالية لالنتخابات أن تعمل على 

اآلن  ومع ذلك، فقد مت االفتراض حىت. املدونات

التنظيم وذلك منعلى إعفاء أصحاب املدونات

وهذا يعين، أن . إعفاء الصحف"على أساس متديد 

وميكن أن . التعبري عن آرائهميفالصحفيني أحرار

يكونوا خاضعني للتنظيم، مع ذلك، عندما يكون 

املطلوب مهم هو الكشف عما إذا كانوا يتلقون 

واضح  هذا. جلنة احلملة أو املرشحمنأمواال

حيث املبدأ، أي أن احتمال منومباشر نسبيا

وجود إعالنات سياسية مدفوعة على اإلنترنت، 

اإلعالن، والذي ميوليفرض اإلعالن عن الذي

.عمليات البثيفيطبق عمليا

ومع ذلك، فإن بعض جوانب التنظيم يطرح 

فروابط االنترنت املتشعبة، على . صعوبات كبرية

املستحيل منإن مل يكنسبيل املثال، يصعب، 

الناحية الكمية، إذا كانت شركة منقيمتها  حتديد 

حيث ال يسمح (تقوم مبسامهة عينية حلملة انتخابية 

االنتخاباتفإن جلنة  ) هلا بتقدمي مسامهات نقدية

الفدرالية تقوم بصورة عامة بتقدير قيمتها على 

املوارد اليت أنفقتمنأساس أا مسامهة مالية بدال

السكرتري، أو أيا  تكلفة الربيد واملغلفات، الوقت،(

وسيتم تطبيق نفس النهج على روابط ). كان

اإلنترنت؟ وإذا كان األمر كذلك ، كيف ميكن 

الناحية الكمية؟منحتديد استفادة احلملة

أضواء على االنتخابات 

األمريكية

أمحد سوكارنو عبد احلافظ

/ ٣/ ٢٠٠٨-٢٢١٦: العدد - احلوار املتمدن 

٠٦:٠٦-١٠

  مواضيع واحباث سياسية: احملور

ال أبالغ إذا قلت إن االنتخابات التمهيدية ملرشحى 

احلزبني الكبريين اجلمهورى والدميقراطى والىت 

تشهدها الساحة األمريكية أصبحت حمط أنظار 

لقد . العامل وحمل متابعة واهتمام معظم الشعوب

نذ انطالقتهما حىت يومنا تابعت قطارى احلزبني م
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 هذا حيث قارب القطار الدميقراطى أن يصل إىل

ىف ) والية كولورادو(حمطته األخرية ىف دنفر 

أغسطس القادم بينما القطار اجلمهورى سيصل إىل 

ىف ) والية مينيسوتا(حمطته األخرية ىف سانت بول 

وسوف تبني الشهور القادمة من . سبتمرب القادم 

سيظل ىف كال القطارين حىت  هو املرشح الذى

احملطة األخرية وقد تالحظ أن هذه االنتخابات الىت 

. تتسم بالنزاهة هلا آليات تتحكم ىف نتائجها

وسوف أحتدث ىف هذا املقال عن آليتني ال ميكن 

املناظرات االنتخابية الىت تبثها القنوات : إغفاهلما

لى وأموال التربعات الىت جتمع لإلنفاق عالتلفزيونية 

    .احلمالت االنتخابية

دعنا نبدأ باملناظرات االنتخابية الىت تذاع مباشرة 

على القنوات التلفزيونية والىت باتت جزءا أساسيا 

ىف االنتخابات األمريكية حيث يتبارى املرشحون 

ىف اإلجابة على األسئلة الىت يطرحها كبار 

اإلعالميني ويتحني كل منهم الفرصة لدحض أراء 

إقناع الناخبني برؤاه السياسية منافسيه و

ومما ال شك فيه فإن . واالقتصادية واالجتماعية 

هذه املناظرات تلعب دورا مهما ىف جناح أو فشل 

واجلدير بالذكر أن أول مناظرة ىف . املرشحني

تاريخ االنتخابات الرئاسية األمريكية أقيمت ىف عام 

بني جون كنيدى وريتشارد نيكسون  ١٩٦٠

أما . مليون ناخب أمريكى ٦٦والىت شهدها

الختيار مرشحى األحزاب فقد  ٢٠٠٨انتخابات 

شهدت عدة مناظرات ىف املعسكرين اجلمهورى 

لقد شارك مرشحو احلزب . والدميقراطى

مناظرة حيث انطلقت أول  ٢٢اجلمهورى ىف 

ىف مكتبة الرئيس رجيان  ٢٠٠٧مايو  ٣مناظرة ىف 

قد أقيمت ىف أما باقى املناظرات ف. ىف كاليفورنيا

نيوهامشري وجنوب كاليفورنيا وفلوريدا ومن املقرر 

إقامة آخر مناظرة بني مرشحى احلزب اجلمهورى 

أما . م ىف والية أوهايو٢٠٠٨فرباير  ٢٨ىف 

 ٢٣مرشحو احلزب الدميقراطى فقد شاركوا ىف 

مناظرة حىت اآلن وكانت أول مناظرة بني مرشحى 

 ىف ٢٠٠٧ابريل  ٢٦احلزب قد بدأت ىف 

أما بقية املناظرات . اوراجنربج ىف جنوب كاليفورنيا

فقد شهدا واليات كثرية مثل كاليفورنيا 

ونيوهامشري وميشيجان والينوى وايوا وفلوريدا 

ونيفادا وبنسلفانيا ومن املقرر إقامة آخر مناظرة ىف 

ولكى ندرك . م ىف والية أوهايو٢٠٠٨فرباير  ٢٧

يتطلب أن نتوقف طبيعة هذه املناظرات فإن األمر 

قليال إللقاء بعض الضوء على املناظرة الىت وقعت 

 ٢٠٠٨فرباير  ٢٢أحداثها ىف جامعة تكساس ىف 

بني مرشحى احلزب الدميقراطى هيالرى كلينتون 

وباراك أوباما وحيث وجه ثالثة إعالميني ىف شبكة 

سى ان ان أسئلة هلما حول أمور شىت تتعلق 

عة العالقة بني بالسياسة اخلارجية وخاصة طبي

الواليات املتحدة األمريكية وكوبا بعد استقالة 

فيديل كاسترو وأسئلة تتعلق بالتأمني الصحى 

ومدى إمكانية توفري تغطية تأمينية لكل طبقات 

اتمع وأسئلة حول احلالة االقتصادية املتردية حيث 

انتشار البطالة ومعاناة ضحايا الرهن العقارى الذين 

والغريب أن صالة . دوا منازهلمأوشكوا أن يفق

املناظرة كانت تضم مؤيدى الفريقني الذين صفقوا 

للمرشحني ومل حتدث أية مناوشات تعكر صفو 
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وعقب انتهاء املناظرة تصافح املرشحان . هذا اللقاء

اللدودان مث فوجئنا مبذيع الشبكة ينتقل إىل منازل 

الناخبني ىف تكساس حيث التقى بإحدى األسر 

وقد اعتقدت أن أفراد األسرة باتوا . يةاألمريك

متفقني على املرشح املفضل لديهم ولكنىن 

اندهشت حينما عرب رب األسرة عن إعجابه 

باوباما بينما قررت الزوجة إعطاء صوا هليالرى 

وانقسم األبناء إىل فريقني ىف حني قررت االبنة 

الكربى انتظار موقف السيناتور جون ادواردز 

حب الذى مل يعلن بعد مناصرته هلذا املرشح املنس

  .املرشح أو ذاك

أما اآللية األخرى الىت تلعب دورا بارزا ىف 

االنتخابات األمريكية فهى تتمثل ىف أموال 

التربعات الىت يتلقاها مرشح احلزب لإلنفاق على 

من املعروف أن احلزبني . محلته االنتخابية

السياسيني اجلمهورى والدميقراطى يقعان حتت 

السيطرة التامة ألصحاب رؤؤس األموال، فمرشح 

أى من هذين احلزبني لن يستطيع حتقيق جناحات 

تذكر إال من خالل إقامة عالقات وطيدة مع 

األثرياء ىف واليات مثل نيويورك وكاليفورنيا 

وهؤالء األفراد األثرياء من . وفلوريدا وشيكاغو

ذوى الصلة باملؤسسات والشركات الكربى ال 

سوى دعم مصاحلهم اخلاصة من خالل يبغون 

فرض السيطرة على السياسيني الذين يتلقون 

وال ميلك الفائز ىف هذه االنتخابات سوى . تربعام

رد اجلميل من خالل فرض سياسات من شأا أن 

تصب ىف مصلحة النخبة الثرية مثل خفض 

وقد أدرك املشرع . الضرائب على األثرياء

رة هذا األمر فاجته األمريكى ىف وقت مبكر خطو

لوضع القوانني الىت تفرض قيودا على تربعات 

لقد . الشركات واألفراد ىف االنتخابات الفيدرالية

جيرم تربع الشركات  ١٩٠٧كان القانون منذ عام 

واملؤسسات الكربى مباشرة ملرشحى احلكومة 

مينع  ١٩٤٣الفيدرالية ومت تشريع قانون آخر ىف 

وىف عام . دات واملنظماتتلقى التربعات من االحتا

قررت احملكمة العليا فرض قيود على  ١٩٧٦

تربعات األفراد حبيث ال يزيد تربع الفرد الواحد 

عن ألف دوالر وكما جاء ىف قرار احملكمة فإن 

اهلدف من هذا القرار هو محاية النظام االنتخاىب من 

الفساد أو من شبهة الفساد وذهبت احملكمة إىل أن 

للتربعات يؤثر سلبا على نزاهة  إطالق العنان

ومن . االنتخابات وعلى التجربة الدميقراطية برمتها

الواضح أن الشركات الكربى استطاعت أن تلتف 

حول القانون لتحقيق مصاحلها عن طريق تقدمي 

مبالغ التربعات لألحزاب الىت تتوىل اإلنفاق على 

املرشحني وهذا األمر دفع السناتور ماكني 

ينجولد أن يتقدما بقانون جديد ىف عام والسناتور ف

وهو قانون إصالح اإلنفاق على احلمالت  ٢٠٠٢

االنتخابية الذى وضع قيودا على تربعات 

املؤسسات والشركات الضخمة واألثرياء بيد أن 

هذا القانون رفع املبلغ الذى قد يتربع به األفراد 

دوالر  ٢٠٠٠للمرشحني للمواقع الفيدرالية من 

وجتدر . والر ىف الدورة االنتخابيةد ٤٠٠٠إىل 

اإلشارة أن هناك انتقادات توجه لقانون إصالح 

اإلنفاق بأنه منح الفرصة لقدامى املرشحني لكى 

حيققوا تفوقهم على املرشحني اجلدد فيما خيتص 
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  .بالتمويل االنتخاىب

ومما سبق يتبني لنا أن التجربة األمريكية رغم 

حق الدراسة بل ميكن العيوب الىت تشوا فإا تست

االستفادة منها خاصة ىف الدول الىت تتجه جبدية 

حنو الدميقراطية حبيث يضع ىف احلسبان ضرورة 

كبح مجاح رأس املال وتقليص دوره لتفادى إفساد 

أما املناظرات االنتخابية فقد . العملية االنتخابية

تعطى الفرصة للناخبني للمقارنة بني املرشحني 

تأكد من أن أصوام ال تذهب وتساعدهم ىف ال

.هباء بل يناهلا األكفاء من املرشحني

صعود .. متويل انتخابات أمريكا

غري مسبوق للشركات الكربى

٢٠١٠١٠:٥١نوفمرب  ٠٧، األحد /عبد املنعم فريد

مليارات دوالر  ٥متويل احلمالت الدعائية تعدى 

ففازوا.. معظمه ذهب للجمهوريني

وق للشركات األمريكية صعود سياسي غري مسب"

وأصحاب الثروات ممن دفعوا أمواالً طائلة؛ دفاعاً 

عن مصاحلهم اخلاصة يف سباق احلمالت 

كان هذا أبرز ما أفرزته نتائج ".. االنتخابية

، ٢٠١٠انتخابات التجديد النصفي للكوجنرس عام 

واليت حقق فيها اجلمهوريون فوزا كبريا على 

  .لنيحساب الدميقراطيني، حبسب حمل

ورغم األزمة املالية، فقد تدفقت التربعات بسخاء   

على احلمالت االنتخابية يف انتخابات هذا العامل 

تعدى مخسة وصلت لرقم قياسي يف حجم اإلنفاق 

، كان ملرشحي احلزب اجلمهوري مليارات دوالر

يف مواجهة  ١إىل  ٦نصيب األسد فيها بنسبة 

  .الدميقراطيني

ل احلمالت ذا التدفق ويرجع متخصصون يف متوي  

دخول الشركات الكربى اليت تضررت املايل إىل 

من إصالح النظامني املايل والرعاية الصحية على 

، مدعومة بقرار متويل احلمالت االنتخابية

للمحكمة االحتادية العليا، وهو ما يهدد الدميقراطية 

اليت طاملا تغنت ا الواليات املتحدة، خاصة مع 

  .وال مبصاحل الشركات اخلاصةربط تلك األم

واعترب كريج هوملان، املتخصص يف متويل   

احلمالت لدى منظمة بابلك سيتزن املتخصصة يف 

هذه "محاية شئون املستهلكني بواشنطن، أن 

والسبب هو االنتخابات النصفية األكثر تكلفة؛ 

القرار الكارثي خلمسة قضاة يف احملكمة العليا، وهم 

ابق جورج بوش؛ إذ أتاحوا من تركة الرئيس الس

يف يناير املاضي للشركات الكربى اإلنفاق على 

االنتخابات من دون سقف، ودون علم مالكي 

من خالل التربع موعات تعمل  األسهم فيها؛

خارج اإلطار احلزيب، ومبوجب قرار احملكمة، فإن 

هذه اموعات غري ملزمة باإلفصاح عن مصادر 

  ".أمواهلا

اليت أسسها كارل " يكان كروسرودزأمر"وتعترب   

روف، أحد مستشاري الرئيس السابق جورج 

تتلقى تربعات من بوش إحدى اموعات اليت 

، وترفض هذه شركات كربى لصاحل اجلمهوريني

اموعة االامات اليت توجه حلمالت املرشحني 

اجلمهوريني وتقول إن جناحها يف مجع التربعات 
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ري مسار السياسة يف يعود إىل الرغبة يف تغي

  .واشنطن

ويستنكر جوناثن كالجيو الناطق باسم أمريكان   

ما نقوم به مماثل "كروسرود هذه االامات بقوله 

ملا قامت به جمموعات خاصة لصاحل احلزب 

الدميقراطي يف االنتخابات السابقة، حنن نستخدم 

  ".التقنية نفسها برباعة

  تدخل خارجي  

يف انتقاداته حلمالت وذهب احلزب الدميقراطي   

منافسيه اجلمهوريني إىل حد اام خصومه بتلقي 

شركات متعددة أموال خارجية، زاعمني أن هناك 

اجلنسيات وجهات خارجية تضخ أمواال طائلة 

  .يف احلمالت االنتخابية لصاحل اجلمهوريني

قرار احملكمة العليا الذي يوفر محاية هلوية غري أن   

صول على إثباتات تؤكد حيول دون احل املتربعني

ادعاءات الدميقراطيني، كما أنه حيمي اجلمهوريني 

  .من املساءلة القانونية

ويف هذا الصدد قال الرئيس الدميقراطي باراك   

أوباما إن قرار احملكمة بشأن متويل احلمالت 

، ويعطي نفوذاً "يطيح باملصلحة العامة"السياسية 

ا أن قرار سياسيا أكرب للمصاحل اخلاصة، معترب

احملكمة العليا، برفع القيود املفروضة على الشركات 

يفتح األبواب "بشأن متويل احلمالت السياسية، 

أمام كميات غري حمدودة من أموال املصاحل اخلاصة 

  ".للدخول يف دميقراطيتنا

يعطي مجاعات الضغط "وأضاف أن هذا القرار   

من أجل املصاحل اخلاصة رافعة جديدة إلنفاق 

اليني على اإلعالنات إلقناع املسئولني املنتخبني امل

بالتصويت على طريقتهم، أو معاقبة من ال يفعلون 

  ".ذلك

كما انتقد البيت األبيض اجلهات املاحنة اهولة   

اهلوية اليت تقدم اهلبات حلملة اجلمهوريني 

  .النتخابات التجديد النصفي للكوجنرس

ار أوباما من جانبه، أكد ديفيد إكسلرود مستش  

أن جزءا كبريا من جناح اجلمهوريني يرجع إىل 

احلمالت الدعائية املتلفزة العديدة اليت متوهلا 

للفوز يف : "منظمات موالية للمحافظني، مضيفا

هذه االنتخابات، يعتمدون على عشرات املاليني 

من الدوالرات من جمموعات متول محالت دعائية 

يف استعادة ، وذلك "مضللة على امتداد البالد

  .ملواقف سبق أن أدىل ا أوباما

  األكثر إنفاقا  

سنتر فور ريسبونسيف "ويشري مركز الدراسات   

 ٣,٥مت إنفاق أكثر من إىل أنه " بوليتيكس

  .مليارات دوالر خالل احلمالت االنتخابية

ويف هذا الصدد ذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن   

ذا العام من بني املنظمات العشر األكثر إنفاقا ه

مخس من مجاعات الظل على االنتخابات هناك 

، وأربع جلان رمسية املؤيدة للحزب اجلمهوري

تابعة للحزب تم باملرشحني لس الشيوخ أو 

  .النواب، ونقابة واحدة

كما أظهر تقرير صادر عن جمموعة صندوق   

نشاط احلمالت اإلعالمية أن املرشحني النتخابات 

األمريكيني قد متكنوا من جملس النواب والشيوخ 
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مضيفا أن معدل ما أُنفق على مجع مبالغ قياسية، 

كل مقعد من مقاعد السني النواب والشيوخ قد 

  .بلغ أربعة ماليني دوالر

يشار إىل أن مرشحي جملس الشيوخ النتخابات 

مليون دوالر،  ٩٧٨كانوا قد مجعوا  ٢٠٠٨عام 

نتخابات مليون دوالر خالل فترة اال ٩٣٨وأنفقوا 

  .املاضية كاملة

  "جلان العمل السياسي"  

وخالفا لقرار احملكمة العليا، فإن حمللني يفسرون   

الدور املتعاظم ملال الشركات يف متويل احلمالت 

للسياسيني احملسوبني على أحزاب بعينها  االنتخابية

للدفاع عن مصاحل الشركات، حلدث آخر كان له 

ة السياسية يف الواليات أثر كبري يف تغيري قواعد اللعب

  .املتحدة

التعديالت اليت نالت هذا احلدث يتمثل يف   

، والسماح بإنشاء مجاعات مسيت القانون الضرييب

ميكن للمتربعني من " جلان العمل السياسي"بـ

خالهلا أن يسامهوا يف متويلها سرا دون اإلعالن عن 

  .أنفسهم

ائج وهكذا صار بوسع مديري الشركات التأثري بنت  

االنتخابات، سواء عرب شرائها مباشرةً، أو عرب 

  .وسائل غري مباشرة وأكثر تعقيداً

، أدى هذا الواقع "نيويورك تاميز"وحبسب صحيفة   

األمريكي الذي يتيح فرصة إنفاق أموال طائلة 

وجود مجاعات خاصة، "وبسرية كاملة إىل 

مرخص هلا، متلك ثروات كبرية، مستمدة من 

صرف بشكل خاص ملصلحة مصادر جمهولة، ت

  ".اجلمهوريني

والواقع أن أنشط جلنة عمل سياسي من بني هذه   

إس . يب. جي"اجلماعات اجلديدة هي جلنة تسمى 

، يديرها اإلستراتيجي العتيق يف "تقاطع طرق

، ويتم متويلها من "كارل روف"احلزب اجلمهوري 

  .مصادر جمهولة اهلوية

اليت يسمح هلا  كما أنفقت غرفة التجارة األمريكية  

القانون بعدم الكشف عن الشركات املتربعة 

مليون دوالر على اإلعالنات  ٧٥املسجلة لديها، 

السياسة خالل هذه الدورة من انتخابات التجديد 

النصفي، خصصت مجيع تلك األموال تقريباً 

ملرشحي احلزب اجلمهوري، وهو ضعف ما أنفقته 

  .قبل عامني

االنتباه إىل " ويورك تاميزني"ويف هذا السياق لفتت   

صندوق املستقبل "تدعى " أيوا"مجاعة من والية 

متربعني أنفقت ماليني الدوالرات من " األمريكي

لشراء إعالنات تنتقد بشدة املشرعني  جمهولني

الدميقراطيني القائمني على رأس عملهم يف أكثر من 

سجلهم يف االقتراع "والية، وذلك على خلفية  ١٣

  ".احلر

 ١٠ا السبب احلقيقي فيكمن يف الواقع يف أن أم  

مشرعاً يف جملس النواب يشاركون يف جلنة  ١٣من 

من اللجان اليت هلا صالحيات البت يف السياسات 

  .املتبعة يف جمايل الزراعة والطاقة

صندوق "وبينما ظلت باقي أمساء املتربعني من   

جمهول اهلوية، فإن الصحيفة مل " املستقبل األمريكي
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أن األموال احلقيقية اليت أسست اموعة كر تذ

؛ أحد املؤسسني "بروس راستيتر"أتت من املمول 

للطاقة، وأحد أكرب منتجي " هوكي"لشركة 

اإليثانول يف أمريكا، وهو املعروف بعالقاته الوثيقة 

  .مع عدد كبري من املشرعني

اليت  أهم مصادر الطاقةويعد اإليثانول واحداً من   

ومة األمريكية، لكن يف ظل القوانني تدعمها احلك

اجلديدة اليت تنتظر الكوجنرس القادم رمبا سيتم 

وقف ماليني الدوالرات اليت تستفيد منها صناعة 

  .اإليثانول

  ديد للدميقراطية  

تدفق التمويل ذا الشكل ميثل ويرى احملللون أن 

، ويعتقدون أن روحاً من ديدا للدميقراطية

ون قد طوقت النظام، األمر الذي اخلروج على القان

مسح للمصاحل اخلاصة بضخ أموال ال حدود هلا يف 

  .السياسة القومية

وبالنسبة إىل اجلمهوريني الذين يقفون يف جانب   

املتلقي ملعظم هذه األموال اجلديدة، ويعتقدون أن 

اإلنفاق املرتبط باحلملة االنتخابية تعبري عن حرية 

خابات ما هي إال ترديد تالوة التعبري، فإن هذه االنت

للمعركة الفعلية املقبلة؛ أي االنتخابات الرئاسية 

  .٢٠١٢عام 

ويقول جان باران، احملامي املايل يف شركة وايلي   

هذا العام يشبه احلرب "راين يف واشنطن، إن 

األهلية اإلسبانية، وإنه بالفعل إعداد للسباق الكبري، 

الدورة أشد  وستكون اجلماعات الناشطة يف هذه

، وهو ميثل غرفة التجارة، ''٢٠١٢نشاطاً يف عام 

مليون دوالر  ٧٥وهي مجاعة الضغط اليت أنفقت 

على انتخابات هذا العام؛ أي أكثر من ضعف ما 

  .٢٠٠٨أنفقته عام 

يف أثناء ذلك، فإن الدميقراطيني الذين تفوقوا يف   

السابق يف مجع األموال وإنفاقها على منافسيهم؛ 

، ''وول ستريت''دعم نقابات العمال، وبفضل 

لقد فقدوا ميزم "يصارعون واقعاً سياسيا جديداً 

  ".اخلاصة جبمع األموال

وتعترب االنتخابات األمريكية على الدوام عمالً   

مليون  ٧٣٠مكلفاً، وأنفقت محلة أوباما الرئاسية 

ويتم حتطيم . دوالر يف الطريق إىل البيت األبيض

سية جلمع األموال يف كل دورة األرقام القيا

  .انتخابية

هو  ٢٠١٠ولكن اخلرباء يتفقون على أن عام   

نقطة حتول؛ ألن اموعات اخلارجية، مثل 

صندوق مستقبل أمريكا، تلعب دوراً أكرب بكثري 

  .من ذي قبل

وأسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي   

للكوجنرس على تفوق اجلمهوريني على 

مما جعل الرئيس أوباما يعترف بأنه مل الدميقراطيني؛ 

يتمكن من تغيري سياسة واشنطن خالل أول عامني 

قضامها يف منصبه، مؤكدا فشله يف حشد دعم 

  .الناس لسياساته


