
المتحدة الوالیات في والتنفیذیة التشریعیة  المؤسسات  وضع استقرار من بالرغم
نقاش بروز إلى أدت األخیرة التطورات من العدید أن إال الزمن عبر األمریكیة
التصمیم حول الرئیسیة األسئلة لقد تم تناول لھذه المؤسسات. معینة نواحي حول
بشكل الرئیس الرئاسي واختیار بالنظام المتعلق الخیار بعید مثل زمن منذ المؤسسي
كونغرس تأسیس حول قرار إعادة نظر أیة یحدث بالتأكید الكونغرس. لم عن مستقل
ویكون الشیوخ، مجلس في متساوي للوالیة تمثیل یحق تشریعیین بحیث مجلسین ذو
تحدیات أي توجد ال أنھ كما السكان. حسب الوالیات على موزعًا النواب مجلس
من صالحیات بدًال صالحیات حصریة الكونغرس یمنح الذي الدستوري للترتیب
في نقاشًا یجري ھناك أن إال األخرى للوالیات. بالصالحیات االحتفاظ مع مطلقة
الرئیس اختیار نظام  الترتیبات منھا ھذه من نواحي محددة السنین األخیرة حول
المفروضة للحدود العلیا المحكمة وتفعیل النواب، مجلس لصالحیات الحدود ورسم

صالحیات الكونغرس. على
بعد خاصة المؤسسات لھذه األكبر االھتمام على الرئیس اختیار حاز نظام لقد
اختیار یتم ال أن الدستور تحدد التي الجھات  قررت لقد .٢٠٠٠ عام انتخابات
خالل من المباشر وإنما التصویت خالل من أو السلطة التشریعیة قبل الرئیس من
یساوي الناخبین والیة عدد من لكل أن یكون على النظام ھذا انتخابیة. ینص ھیئة
موزعة انتخابیًا صوتًا ٥٣٨ إلى عددھم یصل بالتالي الكونغرس في أعضائھا عدد
األصغر الوالیات تحصل بحیث كولومبیا مقاطعة إلى باإلضافة والیة على الخمسین
صوتًا على ٥٥ وھي كالیفورنیا األكبر الوالیة وتحصل انتخابیة أصوات على ثالثة
المرشح یحتاجھا انتخابیًا صوتًا  ٢٧٠ على  الرئاسة  مرشحو یتنافس انتخابیًا.
أصواتھا جمیع تعطي التي المختلفة الوالیات في االنتخابیة الحمالت خالل من
ماین (والیة الوالیة. في األصوات أغلبیة في الفائز إلى عدا حالتین) (ما االنتخابیة

[ئجلط,جمُّ صًئ ؤن,خيجلَّ صً[خت[ز
ْ[ئىًألهجلجنج [ؤجلٌىُّّ

[ألرض,دُّّ ريحمّؤ,ز [ئأل,﴿دفإ ُّّإل
رخنجلٌنُّّ“ْ[ئحمئ�,ز“[ظنبجلٌُّ

John Dinan دینان جون



٤٣ حوارات معاصرة



دینان٤٤ جون

الوالیتان تعطي بحیث  فیھا االنتخابیة األصوات بتقسیم تسمحان نبراسكا ووالیة
ومن الوالیة، مستوى على االنتخابات في الفائز إلى أصواتھا االنتخابیة من اثنین
في الشعبي بالتصویت یفوز المرشح الذي متبقي إلى انتخابي صوت كل إعطاء ثم

انتخابیة). مقاطعة كل
یشجع أنھ إال الرئاسیة االنتخابات في بارزًا دورًا الوالیات النظام ھذا یعطي
تنافسیة، وأكثرھا والیة، ١٥-٢٠ أكبر على  التركیز على الرئاسیین المرشحین 
بأكثریة یفوز أن یستطیع المرشح أن ذلك من واألھم الوالیات. من وإھمال غیرھا
أصوات غالبیة ضمان یستطیع الذي لخصمھ االنتخابات ویخسر الشعبیة األصوات
ألف بخمسمائة غور آل فاز عندما  ٢٠٠٠ عام حدث  ما وھذا االنتخابیة. الھیئة
بفائض فاز بوش ألن االنتخابات خسر لكنھ بوش من جورج شعبي أكثر صوت
األولى المرة تكن لم ھذه أن من الرغم وعلى االنتخابیة. الھیئة في أصوات خمسة
شعبیة بأصوات فاز قد كان مرشح فیھا یخسر التي
جدًال األكثر المرة كانت أنھا إال االنتخابات، في 
للھیئة متنوعة ببدائل مطالبات  ظھور إلى وأدت
مثل – اإلصالحات من العدید اقتراح تم االنتخابیة.
تشجیع أو مباشر  شعبي لتصویت األسس  وضع
بین االنتخابي صوتھا تقسم أن على أكثر والیات
یطرحون ھذه اإلصالحات نقاد إال أن – المرشحین
النظام على مقترح لكل المختلفة التأثیرات أھمیة
بمرشحي الحالي النظام بدائل ستقود ھل الفدرالي.
للوالیة استجابة  أقل  مختلفة بطریقة الحكم أو مختلفة حمالت عمل إلى الرئاسة
یفوزوا لكي أمام المرشحین ھذه المقترحات األمر ستسھل ھل المحلیة؟ والقضایا
من كبیر عدد إیجاد على التشجیع وبالتالي الناس من من األغلبیة أقل عدد بتأیید

جغرافیة؟ أسس تقوم على تتضمن أحزابًا قد األحزاب
خاصة الكونغرس انتخابات على األخیرة الفترة في اإلصالحیون ركز كما
ال النواب. مجلس النتخابات المناطق حدود تعیین من خاللھا یتم التي العملیة على
على الشیوخ یتم اختیار الشیوخ ألنھ مجلس تھم القضایا التي من ھذا األمر یعتبر
النواب النتخابات مجلس المناطق حدود تعیین إعادة یتم ولكن، ككل. الوالیة أساس
الوالیة. في التشریعیة المجالس عاتق على تقع المسئولیة وھذه سنوات عشر كل
إعادة عملیة قیود على على فرض بالتأكید العلیا والمحكمة  الكونغرس  عمل لقد
بنفس وتتمتع  ومتماسكة مدمجة،  المقاطعات تكون أن ویجب  المقاطعات. تقسیم 
من كبیر بقدر یتمتعون الوالیات في التشریعیة المجالس فإن ذلك، عدا وما الحجم.

مجلس النواب. النتخابات المقاطعات حدود رسم مجال في الذاتیة الصالحیة
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من الصالحیات  ھذه  استغالل حول  یدور األخیرة السنوات في االھتمام كان
تكنولوجیا على االعتماد خالل  من وذلك الوالیات  في  التشریعیة الھیئات جانب
ترشیحھم على إعادة المقاطعات التي تعتبر آمنة للمتنافسین رسم حدود في الحاسوب
سیاسیة وحدات إلى المناطق بتقسیم اإلجراء ھذا الكبیرین، ویسمى أحد الحزبین في
تنافسیة، غیر النواب مجلس في السباقات أصبحت وھكذا، معینة. جماعة لمصلحة
في ال یشكون بمصیرھم ٤٣٥ عددھم البالغ المتسابقین من ٤٠ من أقل أن بحیث
شبھ النواب مجلس  في ترشیحھم إعادة على المتنافسون أصبح لقد االنتخابات. 
معدالت إعادة في ٪٩٠ نسبة عن انخفاضًا واجھوا ما (نادرًا الھزیمة من محصنین
لمصلحة سیاسیة إلى وحدات المناطق تقسیم أن إال األخیرة) العقود خالل انتخابھم
بمجرد النواب، مجلس أعضاء  وجعل الوضع ھذا سوء  من زاد معین حزب
االعتماد تم وبالتالي، للتسویة. انفتاحًا وأقل اعتداًال أقل مناصبھم، إلى  وصولھم
المقترحات وضع  المقاطعات وتم حدود رسم في أكبر لیلعبوا دورًا القضاة  على
غیر أخرى أسالیب أو المقاطعات  تشكیل إعادة على مستقلة تعمل ھیئات إلیجاد

الكونغرس. انتخابات إلى المنافسة روح إلعادة حزبیة
صالحیات مدى تناولت األخیرة جذبت االنتباه في السنوات التي الثالثة القضیة
المؤتمر إلى  الوفود  حددت الوالیات.  صالحیات مع مقارنتھا عند الكونغرس
العاشر التعدیل الحصر. وأكد سلطات یمارس أن الكونغرس ١٧٨٧ عام الفدرالي
مخصصة ستكون للكونغرس المفوضة غیر الصالحیات أن على ١٧٩١ لسنة
من أي تحدید متمثًال في األمریكي التاریخ طوال التحدي وكان الوالیات. لصالح
العلیا لسلطات الحصر. وكانت المحكمة الكونغرس یعتبر ممارسة شرعیة قوانین
الصالحیات. ھذه تتجاوز التي القوانین إلغاء في نشاطًا أكثر التسعینات أواسط منذ
امتالك األسلحة تمنع شعبیة قوانین الفترة ھذه خالل الملغاة القوانین ضمن من وكان
العنف ضحایا لمساعدة مدنیة معالجة وسائل وتقدیم المدارس من قریبة أماكن في

الجنسي.
الكونغرس أعضاء من الذع انتقاد بالتأكید، ھذه، المحكمة قرارات عن نجم
ھذه عن نجم أنھ المحددة. كما التشریعات ھذه یؤیدون والمجموعات واألفراد الذین
الكونغرس. یراقب حدود صالحیات كشرطي العلیا انتقادات لدور المحكمة القرارات
إصدار عن تمتنع أن المحكمة على والشخصیات العامة أن الباحثین من العدید یقول
محتوى بشأن  التقریر في  للكونغرس األمر تترك وأن النوع ھذا من قرارات
الباحثین من أصغر مجموعة ھنالك  وبالمقابل بھ.  الخاصة الحصر صالحیات
تعزیز نحو ھامة أولى خطوة على أنھا ھذه القرارات عن الذین یدافعون والدارسین
لم تتمكن وقت الوالیة في وصالحیات الكونغرس صالحیات بین الحدود الدستوریة

لوحدھا. بذلك القیام توجھ نحو أي إظھار الكونغرس من أو الوالیات فیھ
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المتحدة. الوالیات  في والتشریعي التنفیذي الحكم حول النقاشات ھذه تستمر

المؤسسي. التصمیم  بشأن أساسیة أسئلة على  اآلن تركز ال  النقاشات ھذه أن إال
الھامة التغییرات  بعض  جرت كما بعید، زمن منذ األمور ھذه تسویة تمت لقد
حول سواء كانت – الحالیة النقاشات تعمل ولكن، التأسیس. منذ ھیكلیة الحكم في
صالحیات تعزیز أو النواب مجلس النتخابات المقاطعات رسم أو االنتخابیة الھیئة
ھذه أداء حول أھمیة، تقل ال ولكنھا محدودیة، أكثر أسئلة إثارة على الكونغرس –

زمن. المؤسسات القائمة منذ


