
 ــ رئاسة الجمهورية

يتولى رئيس الجمهورية في الواليات المتحدة رئاسةة اللةة ة التيذيةيةةي ايناا ة  

 في تيذية مهام هةه اللة ة سكرتاريو الدالة )الوزراء(.

: ييتخب رئيس الواليات المتحدة ا ائبة  مةق لبةل ال ةنب اف ةا انتخاب الرئيس -أ

 ميهما خ وتيق اثيتيق.ألسةوب من د ي تمل عةى مرحةتيق تضم كل 

: اهةي مرحةةة لةم يةيي عةيهةا الدسةتوري اس مةا اسةت ر عةيهةا المرحلة األولى -1

النةةرا اللياسةةي  تيجةةة الةةدار الحاسةةم الةةةح ي ةةوم بةة  الح بةةاة الكبيةةراة فةةي عمةيةةة 

اال تخةةاب. اتتضةةمق هةةةه المرحةةةة التةةي يجةةرح خكلهةةا ا ت ةةاء كةةل حةة ب لمر ةةح  

ثل األالى ب يام الياخبيق المؤيديق لكةل حة بي نةمق لميصب الرئاسةي خ وتيق : تتم

سطار كل االيةي با تخاب ميةدابي الواليةة لةمةؤتمر الةوطيي لةحة ب ابةأعكة ت ييةدهم 

لةمر ح الةح يذضةوة أة يكوة مر ح الح ب لميصةب الرئاسةةي ايةتم  لة  مةق بةيق 

آ ار  المر ةةحيق النديةةديق المتيافلةةيق لةةةل ي اتجةةرح هةةةه الخ ةةوة فيمةةا بةةيق  ةةهرح

اح يراة مق النةام الةةح تةتم فية  اال تخابةات طب ةاي ألسةاليب متيوعةة أةداي مةق أهمهةا 

أسةةةوب الجمنيةةات االبتدائيةةةي أا أسةةةوب ليةةام الةجةةاة الح بيةةة المحةيةةة أا اليةةاخبيق 

مبا رة با تخاب ميدابي الوالية لةمؤتمر الةوطيي لةحة ب. أمةا الخ ةوة الثا يةة فتتمثةل 

يي لةح ب خكل  ةهر آب حيةي ي ةوم ميةدابو الواليةاتي مهمةا باأتماع المؤتمر الوط

كا ة  طري ةة اختيةارهمي با ت ةةاء مر ةح الحة ب لميصةةب رئاسةة الجمهوريةة. ايتمتةة  

هةةؤالء الميةةدابوة عمةيةةا بحريةةة التصةةوي  لصةةالح أح مر ةةحي اخا ةةة بنةةد سأةةراء 

هةةةا الةةدارة األالةةى لكلتةةراعي ا لةة  ب ةة  اليهةةر عةةق آراءهةةم امةةوالذهم المؤيةةدة ل

المر ح أا  اكي االتي سبق أة أعةيوها أا الت موا بها أمام اليةاخبيق الحة بييق خةكل 

 الخ وة األالى.

اهةةي المرحةةةة التةةي  ةةي عةيهةةا الدسةةتور االتةةي يةةتم فيهةةا  المرحلةةة النانيةةة  -2

ا تخاب ال نب ألحد المر حيق ا ل  عةى خ وتيقي فذي الخ وة األالى التي تجرح 

مق  هر ت ريق الثا يي ي وم المواطيوة المتمتنوة بحق اال تخاب  في أال يوم ثكثاء



في كل االية با تخاب  اخبيق رئاسييق يبةغ عددهم عدد اليواب اال يوخ الةيق يمثةوة 

الوالية في الكو  رس االتحادح. ايةتم اال تخةاب بصةذة عامةةي عةةى ملةتوي الواليةةي 

اعةةةى أسةةاس الكئحةةة الم ة ةةةي  افةةق أسةةةوب االلتةةراع األكثةةرح  ح الةةدارة الواحةةدة

بحيةةةي تتيةةةافس أمةةةام المةةةواطييقي فةةةي كةةةل االيةةةةي الئحتةةةاة سحةةةداهما تمثةةةل الحةةة ب 

الجمهورح االثا ية تمثل الح ب الديم راطي ايذوز باال تخاب أمي  أعضاء الكئحةة 

 التي حصة  عةى أكبر عدد مق األ وات المنبر عيها.

االال حيةي ي ةوم اليةاخبوة الرئيلةيوة  أما الخ وة الثا ية فتتم خكل  هر كا وة

في أمي  الواليات بتوأي  رسائل سلى رئيس مجةس ال يوخ ينةيوة فيها اسم المر ةح 

لميصب الرئاسة الةح يصوتوة لصالح ي اي وم رئيس مجةس ال ةيوخ بةأعكة  تيجةة 

هةةةةا التصةةةوي  بمراسةةةةة خةةةكل  ةةةهر كةةةا وة الثةةةا ي بحيةةةي يبا ةةةر الةةةرئيس مهامةةة  

ي الن ةةريق ميةة . بنةةد أة يةةدلي بال لةةم الدسةةتورح أمةةام رئةةيس المحكمةةة الدسةةتورية فةة

 النةيا.

الد ف دت هةه الخ وة الثا ية أهميتها النمةية  هرا ألة ا تخابات  ةوفمبر األالةى 

أ ةبح  تنتبةةر حاسةمة باليلةةبة لمصةةير ا تيجةة ا تخابةةات الرئاسةة. ا لةة  ألة هيميةةة 

خابيةة أنةة  اليةاخبيق الرئاسةييق التةابنيق لكةل  هام الثيائية الح بية عةى النمةيةة اال ت

مةةق الحةة بيق الكبيةةريق مةةة ميق االنيةةا بالتصةةوي  فيمةةا بنةةد لصةةالح مر ةةح الحةة بي 

الهةا  ار مةق الممكةق منرفةة  تيجةة اال تخابةات اليهائيةة فةور اهةور  تةائ  الخ ةوة 

 األالى.

  االجةةدير بالةةةكر أة مر ةةح الحةة ب لميصةةب رئاسةةة الجمهوريةةة يختةةار بيذلةة

 خصةةا آخةةر ليكةةوة  ائبةةا لةة  فةةي حةةال فةةوزه باال تخابةةات. ايخةةو  االثيةةاة المنركةةة 

 اال تخابية بصورة تضاميية بحيي يؤدح فوز المر ح سلى فوز  ائب  من  حتما.

امدة الوالية الدستورية لرئيس الجمهورية أرب  سيوات لابةة لةتجديد مرة ااحدة 

 ف ط.



كزمةة لةتر ةيحي فةيي عةةى أة المر ةح الد حدد الدستور االتحادح ال ةراط ال

ي بةةةالوالدة ام يمةةةا فةةةي  لميصةةةب رئاسةةةة الجمهوريةةةة بجةةةب أة يكةةةوة مواطيةةةا أمريكيةةةا

 سية. 35سية عةى األللي اأة ي يد عمره عةى  14الواليات المتحدة مية 

افي حال   ور ميصب الرئاسةي لوفاة أا است الة أا ألح سبب آخري فةأة  ائةب 

آلية الميصبي ايمارس مهام الرئيس طوال المدة المتب ية أمام  الرئيس يتولى ب ري ة 

ال تهاء مدة االيت . اس ا كا   هةه المدة تتجااز الناميقي فأة الةرئيس الجديةد ال يحةق 

 ل  أة ييتخب حيق ا تهائها لميصب رئاسة الجمهورية سال مرة ااحدة ف ط.

ا لةدالةة الةلةةة ة : ينتبةر رئةيس الواليةات المتحةدة رئيلةصةححيا  الةرئيس -ب

التيذيةيةة. اهةو يتمتة  بلةة ات هامةة أةدا تجنةل مية  ال خصةية المرك يةة فةي اليهةةام 

 األمريكي. امق أبرز  كحيات 

تولي مهام اللهر عةى تيذية ال وا يق االتحادية. الكي يتمكق الرئيس مةق ال يةام  -

تيهيميتةةةيق بهةةةةه المهمةةةة الرئيلةةةيةي ف ةةةد أ ةةةاط الدسةةةتور بةةة  حةةةق رئاسةةةة اللةةةة تيق ال

ااإلدارية. فبموأب اللة ة األالةى يمةة  الةرئيس  ةكحية س ةدار أاامةر تيذيةيةة أا 

سعك ات مق    ها أنل ال وا يق الت رينية الصةادرة عةق الكةو  رس االتحةادح لابةةة 

لةةةدخول فةةي حيةة  الت بيةةق. أمةةا بموأةةب اللةةة ة الثا يةةة فةةاة الةةرئيس يرالةةب سةةير 

ينيق المواذيق االتحادييق بند اخةة رأح مجةةس ال ةيوخ اإلدارات النامة االتحاديةي ا

ي باليلبة لكبار المواذيق سةكرتاريي  امواف ت  باألغةبية النادية اي بق هةا األمر عمةيا

الدالة االلذراء اعدد مق رؤساء اإلدارات الهامة. أما باليلبة لص ار المواذيق فةأة 

 ة  كحية تنيييهم.مجةس ال يوخ يذو  عادة لةرئيس اا للكرتاريي الدال

ابصذت  رئيلا لةلة تيق التيذيةية ااإلداريةي فاة الرئيس ينيق بن  سكرتاريي 

الدالةةة )الةةوزراء( لمناا تةة  فةةي تلةةيير ال ةةؤاة ااإلدارات الهامةةة. ايخضةة  هةةؤالء 

اللكرتارييق ب كل تام لمرالبة الرئيس اتوأيهاتة  اآرائة ي اينتبةراة ملةؤاليق عةق 

 م  ف ط. الهةا فا   بأمكا   أة ي يةهم متى ما أراد.أعمالهم اموالذهم أما



اي وم الرئيس بصذة خا ة ب يادة اللياسة الخارأية لكتحاد. ايلاعده في هةه  -

المهمة "سكرتاريو الدالة لةخارأية". اتتضةمق هةةه الصةكحية حةق الةرئيس بتوأية  

سةةذراء اليا ةةل اليةةادة المذاانةةات الدبةوماسةةية اتوليةة  المناهةةدات الداليةةة اتنيةةيق 

 الواليات المتحدة في الدال األأيبيةي اتة ي أاراق اعتماد اللذراء األأا ب في بكده.

اينتبةةر رئةةيس الجمهوريةةة ال ائةةد األعةةةى لة ةةوات الملةةةحة. اهةةو يتةةولى بهةةةه  -

الصةةذة مهمةةة تحديةةد اللياسةةة اإلسةةتراتيجية النلةةكرية امةةا يلةةتتب   لةة  مةةق اتخةةا  

رة فةي مجةال س تةاا ااسةتخدام األسةةحة الجديةدةي كمةا يتةولى لة رارات الهامةة االخ ية

ليادة النمةيات الحربية فةي الخةاراي اي ةرر الةجةوء سلةى اسةتنمال ال ةوة الملةةحة مةق 

األ ت بيق ال وا يق في الداخل. سال أة الرئيس ال يتمت  بحةق سعةكة الحةرب رسةمياي 

 فهةا الحق مق اختصا ات الكو  رس.

الصنيد ال ضائي بن  الصكحيات الهامة. امق أبرزها  ايتولى الرئيس عةى -

ح   في تنييق لضاة المحكمة النةياي افي س دار النذو الخاص عق األ ةخاص الةةيق 

  درت بح هم أحكام عق المحاكم االتحادية.

ايتمتةة  الةةرئيس فةةي أالةةات األزمةةات الكبيةةرة االسةةيما الحةةرابي بصةةكحيات  -

ا ةةة  س ةةةدار ال ةةةرارات الخا ةةةة بحجةةة  األمةةةوال اسةةةتثيائية ااسةةةنةي س  يصةةةبح بأمك

ااأل ةةخاص لحاأةةات الةةدفاع الةةوطييي كمةةا ا ةة  يلةةت ي  ال يةةام باتخةةا  لةةرارات ينةةود 

األ ل في اختصا ها لةكةو  رس. سال أ ة  عةةى الةرئيس أة ينةر  هةةه ال ةراراتي 

فيمةةا بنةةدي اعيةةدما تلةةمح الضةةراا بةةةل ي عةةةى الكةةو  رس لصةةد المصةةادلة عةيهةةا. 

أة الدستور االتحادح لةم يةيي عةةى مثةل هةةه الصةكحيات االسةتثيائية الكةق االوال  

بن  الرؤساء األمريكييق بادراا الكتلابها عق طريق االأتهاد. بند أة احتجوا لةل  

ب ة ااأةبهم األساسةي كرؤسةاء لكتحةاد يمةةي عةةيهمي فةي أالةات األزمةةي اتخةا  كافةة 

 اد اسكمت .التدابير التي مق    ها حماية احدة االتح

يتميةةة  اليهةةةام الرئاسةةةي فةةةي الواليةةةات  العحقةةة نةةةيو السةةةونئرس والةةةرئيس  -ا

المتحةدة ب يامة  عةةةى أسةاس مبةةدأ الذصةل الجامةةد بةيق اللةةة تيق الت ةرينية االتيذيةيةةة. 



ايتح ق هةا المبدأ فةي الوالة  مةق خةكل ا بثةاق كةل ميهمةا مبا ةرة مةق ال ةنبي امةق 

ممارسةةة اختصا ةةاتهما الدسةةتورية داة اة يكةةوة  خةةكل اسةةت كلهما  ةةب  التةةام فةةي

لةكو  رس الحق في حل الكةو  رسي ارغةم هةةا الذصةل المبةدئي الجامةد فثمةة بنة  

  اسائل الت ثير االتدخل التي يمارسها كل ميهما تجاه اآلخر.

يتمت  رئيس الواليات المتحدة بنةدة  أوالً  وسائل تأثير الرئيس على السونئرس 

 امة يؤثر بها عةى أعمال الكو  رسي امق أهم هةه الوسائل:اسائل دستورية ه

 حةةا االعتةةرال يال(يتةةةول علةةى التةةةوانيو التةةل ينةةةو  عليهةةا السةةةونئرس  -

فالرئيس ييب ي عةي  أة يول  عةى ال وا يق الصةادرة عةةى الكةو  رس تمهيةدا لي ةرها 

  عةةى ال ةا وة ادخولها حي  التيذيةي سال اة ل  الحق باالمتياع عق التولي  ااالعتةرا

اسعادتةة  لةكةةو  رس مةةق اأةةل اليهةةر بةة  مجةةددايي االتصةةوي  عةيةة  بالمواف ةةة فةةي هةةةه 

الحالةي ب غةبيةة الثةثةيق فةي كةل مةق المجةلةيقي اتنتبةر هةةه الوسةيةة سةكحا فنةاال بيةد 

 الرئيس لةت ثير عةى م ررات الكو  رس.

 ةاب الةةح ايتضمق هةةا الخ حا توجيه خطاب للسونئرس عو حالة االتحاد  -

ية ةةى عةةادة فةةي ملةةتهل كةةل عةةام ت يةةيم الةةرئيس ألانةةاع الةةبكد اخ  ةة  اللياسةةية 

اااللتصادية ااالأتماعية لمنالجة ال ضايا المختةذةة التةي تواأههةا الواليةات المتحةدة. 

ايةنب هةا الخ اب دارا هاما في توأي  الكو  رس ادفن  إل دار ال وا يق المختةذة 

 ي ير سلى نرارة اتخا ها. التي يوحي الرئيس بها أا

المبادرة ننورة غيةر ببارةرة القتةراش بيةاريق التةوانيو  وحةن السةونئرس  -

ا ل  مق خكل أ دلائ  أا مق خةكل رؤسةاء الكتةل الح بيةة االةجةاة على إصدارها 

 البرلما ية في المجةليق.

ب ةكل  حا إعةداد بيةروا المواةنةة االتحاديةة الةة وية  ورلعهةا للسةونئرس -

ي لةيهةر فةي الرارهةاي اينتبةر م ةراع المواز ةة اثي ةة فةي غايةة األهميةة أل هةا نمي



تحةةدد اإلطةةار النمةةةي لةلياسةةة التةةي يمكةةق أة تيهجهةةا اللةةة ة التيذيةيةةة خةةكل اللةةية 

 التالية.

يمةارس الكةو  رس بالم ابةل عةدة  ثانيا  وسائل تأثير السةونئرس علةى الةرئيس 

 مها:اسائل لةت ثير بها عةى الرئيس مق أه

اهةةةو  ةةةوع مةةةق الصةةةكحية ال ضةةةائية لةكةةةو  رس  اسةةةتخدار قريتةةةة االتهةةةار  -

يمارسها تجاه الرئيس اكبار مواذي الدالةي فةالكو  رس يلةت ي  توأية  االتهةام سلةى 

هةةؤالء بالخيا ةةة أا الر ةةوة أا أيةةة أيايةةة أا أيحةةة مهمةةة انةةارة بالمصةةةحة النامةةة. 

اينةةود لمجةةةس ال ةةيوخ ف ةةط  ةةكحية محاكمةةة الةةرئيس. ايتةةرأس المحاكمةةة رئةةيس 

محكمةةة النةيةةا. اال تبةةدأ المحاكمةةة سال بنةةد أة ي ةةوم مجةةةس ال ةةيوخ بةة داء يمةةيق بةة ة ال

تجةةرح المحاكمةةة اف ةةا لة ةةا وة االنةةدل االضةةمير. اال يصةةدر لةةرار تجريمةةي بحةةق 

الةرئيس سال ب غةبيةةة ثةثةي األعضةةاء الحانةةريقي اال يكةوة مةةق  تيجةة لهةةةا ال ةةرار سال 

 ية في الملت بل.سلالة الرئيس احرما   مق أية اايذة رسم

بمياسةةبة اإلعةةكة عةةق  1974الةةد اسةةتخدم الكةةو  رس هةةةا الحةةق خةةكل عةةام 

فضيحة ااترغي ي ااأ  االتهام سلى عدد هام مق كبار المواذيق المنةاا يق لةةرئيس 

ريت ارد  يكلوة بلبب تورطهم بهةه الذضيحة. اكاد يوأ  االتهةام لةةرئيس  يكلةوة 

االت الخذيةةة بةيق كبةةار الملةةؤاليق األمةةريكييق  خصةيا لةةيذس اللةةببي لةوال أة االتصةة

أدت لون  حد لهةه ال ضية عق طريق ت ةديم الةرئيس  يكلةوة السةت الت  مةق ميصةب  

 .1974في الثامق مق آب 

فةةالكو  رس مةةق خةةكل  ةةكحيت  فةةي مجةةال سلةةرار  وسةةيلة الطةةئم الماليةةة  -2

لا وة المواز ة اال وا يق المالية األخري يلت ي  أة يؤثر سلةى حةد كبيةر عةةى سياسةة 

الرئيسي ألة هةه اللياسة بحاأة العتمادات مالية لوننها مون  التيذية. الهةا فأ ة  

ى عرلةةةة فةةي حةةال منارنةةة الكةةو  رس للياسةةة الةةرئيس فأ ةة  بأمكا ةة  أة ينمةةل عةةة

  تيذيةها مق خكل االمتياع عق المواف ة عةى االعتمادات المالية التي ي ةبها الرئيس.


