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االنتخابات الحرة والنزيهة 

تشكل حجر الزاوية 

للدميقراطية

االنتخابات متنح املواطنني فرصة 

للتعبري عن آرائهم يف حكومتهم 

بأهم طريقة أساسية: من خالل 

تقرير من يحكم.

•
ت   •

ت االنتخابا
أساسيا



ملاذا االنتخابات مهمة؟ ✪
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االنتخابات تساعد يف تأمني انتقال السلطة بطريقة سلمية 
ومنظمة من املواطنني إىل ممثليهم املنتخبني- ومن مسؤول 

منتخب واحد إىل من يخلفه.
مينح الدستور األمرييك صالحيات معينة إىل الحكومة 

القومية )أو "الفدرالية"( ويحتفظ بسلطات أخرى 
للواليات كل مبفردها وللشعب. يف العديد من البلدان، 

تضع الحكومات القومية سياسات التعليم والصحة، لكن 
يف الواليات املتحدة، تقع عىل عاتق الواليات الخمسني 

املسؤولية الرئيسية يف هذه املجاالت. أما الدفاع القومي 
والسياسة الخارجية فهام مثاالن عىل املسؤولية الفدرالية.

ينص الدستور عىل أن يكون لكل والية شكل جمهوري 
للحكم، ويحظر عىل الواليات انتهاك بعض الحقوق املحددة 
)عىل سبيل املثال، "ال يجوز ألي والية... أن تحرم أي إنسان 

من الحياة، أو الحرية، أو امللكية، دون إتباع إجراءات 
قانونية، كام ال يجوز لها أن متنع أي إنسان ضمن سلطتها 

القضائية من التمتع بحامية متساوية يف ظل القانون(. 
وباستثناء ذلك، فإن الواليات تحتفظ بسلطة كبرية؛ قد 
يبدو النظام األمرييك معقًدا، ولكنه يضمن أن يكون التعبري 

عن الرأي مكفوال لجميع الناخبني يف جميع مستويات 
الحكومة.

•

• سكان 
كاليفورنيا 

ينتظرون 

التصويت يف 

مركز اقرتاع يف 

منطقة شاطئ 

فنيس بيتش، يف 

لوس انجلوس 

بتاريخ 4 

ترشين الثاين/

نوفمرب 2008

ت   •
ت االنتخابا

أساسيا
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من الذين يصوتون؟✪

عندما انتُخب جورج واشنطن أول رئيس للبالد يف العام 
1789، مل تتمكن سوى نسبة 6% فقط من سكان الواليات 

املتحدة من التصويت. ويف معظم الواليات الثالث عرشة 
األصلية، مل يكن يحق التصويت سوى للرجال من ماليك 

األرايض الذين تتجاوز أعامرهم 21 سنة. 

أما اليوم، فإن الدستور األمرييك يضمن حق التصويت لجميع 
املواطنني األمريكيني الذين تزيد أعامرهم عىل 18 سنة، ولهم حق 

التصويت يف االنتخابات الفدرالية )القومية( ويف انتخابات الواليات 
ويف االنتخابات املحلية.

•  املسؤولون 
الفدراليون 

املنتخبون 

الوحيدون هم 

الرئيس، ونائب 

الرئيس، وأعضاء 

الكونغرس: 

األعضاء الـ 435 

يف مجلس النواب، 

واألعضاء املئة يف 

مجلس الشيوخ



يحدد الدستور األمرييك رشوط شغل أي منصب فدرايل، 
غري أن كل والية من الواليات الخمسني لها دستورها 
الخاص وقواعدها الخاصة لشغل املناصب العامة يف 

الوالية.
فعىل سبيل املثال، فرتة حكم حاكم الوالية محددة 
يف معظم الواليات بأربع سنوات، وإمنا يف واليات أخرى، 
فإن الحاكم يُنتخب ملدة سنتني فقط. الناخبون يف بعض 

الواليات هم الذين ينتخبون القضاة، بينام يف واليات 
أخرى فإن القضاة يعينون يف مناصبهم. تنتخب الواليات 

والبلديات اآلالف من املسؤولني الحكوميني، ابتداًء من 
الحكام ومرشعي الوالية إىل أعضاء مجالس إدارة املدارس 

وحتى املختصون يف التعامل مع الحيوانات.
املسؤولون الفدراليون املنتخبون الوحيدون هم الرئيس 

ونائب الرئيس، وأعضاء الكونغرس: األعضاء الـ 435 من 
مجلس النواب األمرييك، و100 عضو يف مجلس الشيوخ.

املسؤولون الحكوميون الذين 
يُنتخبون، من هم؟

✪

ت   •
ت االنتخابا

أساسيا
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الدستور األمرييك يحّدد رشوط شاغل أي منصب فدرايل منتخب.
تويّل منصب الرئيس يتطلب أن يكون الشخص مواطًنا 

مولوًدا طبيعيًا* يف الواليات املتحدة، وال يقل عمره عن 35 سنة، 
ومقياًم يف الواليات املتحدة ملدة ال تقل عن 14 سنة. يجب أن 
يلبي نائب الرئيس املعايري نفسها. مبوجب التعديل الثاين عرش 

للدستور األمرييك، ال ميكن لنائب الرئيس أن يكون قد خدم 
لفرتتني يف منصب رئيس البالد.

 املرشحون لعضوية مجلس النواب األمرييك، يجب أن ال 
 يقل عمرهم عن 25 سنة، وأن يكونوا مواطنني أمريكيني منذ 
 سبع سنوات عىل األقل، ومقيمني بصورة مرشوعة يف الوالية
 التي يسعون لتمثيلها يف الكونغرس. أما املرشحون ملجلس 

الشيوخ األمرييك فينبغي أن ال يقل عمرهم عن 30 سنة، وأن 
يكونوا مواطنني أمريكيني منذ تسع سنوات عىل األقل، ومقيمني 

بصورة مرشوعة يف الوالية التي يرغبون يف متثيلها.

هل يستطيع أي فرد الرتشح ملنصب سيايس؟ ✪

 *  املواطن املولود 
طبيعيًا هو 

الشخص الذي 

كان مواطًنا 

أمريكيًا عند 

الوالدة ومل يحتج 

إىل التجنس.



⍟رشوط تويل منصب فدرايل

ينبغي عىل 

َمن يود تويل 

منصب فدرايل 

أن يستويف 

رشوطًا معينة

35 

35 

30 

25 

مواطن أمرييك/مقيمالحد األدىن للعمر

الرئيس

نائب الرئيس

عضو مجلس الشيوخ

عضو مجلس النواب

مواطن أمرييك مولود يف الواليات 
املتحدة. يقيم يف الواليات 

املتحدة ملدة ال تقل عن 14 سنة 
قبل االنتخابات

مواطن أمرييك مولود يف الواليات 
املتحدة يقيم يف الواليات املتحدة 

ملدة ال تقل عن 14 سنة قبل 
االنتخابات ويجب أن يكون 
مقياًم يف والية مختلفة عن 

والية الرئيس

مواطن أمرييك ملدة 9 سنوات 
عىل األقل، ويقيم يف نفس الوالية 

التي يُنتخب فيها

مواطن أمرييك ملدة 7 سنوات 
عىل األقل، ويقيم يف نفس الوالية 

التي ينتخب فيها

ت   •
ت االنتخابا

أساسيا
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متى تجري االنتخابات؟ ✪

 تجري االنتخابات لتويل منصب فدرايل يف السنوات الزوجية 
)أي التي تنتهي بعدد زوجي(.

تجري االنتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وتقام يوم 
الثالثاء التايل ألول يوم اثنني من شهر ترشين الثاين/نوفمرب.

تقام االنتخابات لجميع املقاعد الـ 435 يف مجلس النواب 
األمرييك كل سنتني.

يتوىل  أعضاء مجلس الشيوخ األمرييك مناصبهم لفرتة ست 
سنوات بالتعاقب بحيث يرتشح الثلث )أو الثلث زائد واحد( من 

املقاعد الـ 100 يف مجلس الشيوخ لالنتخابات مرة كل سنتني. 
يف حال وفاة أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو إصابته بعجز خالل 
توليه املنصب، ميكن إجراء انتخابات خاصة يف سنة وترية )أي 

التي تنتهي بعدد مفرد( أو يف السنة الزوجية التالية. يخدم عضو 
مجلس الشيوخ املنتخب الجديد حتى انتهاء والية عضو مجلس 

الشيوخ األصيل. ويف بعض الواليات، يعني الحاكم عضًوا آخر لتويل 
ما تبقى من املدة األصلية لعضو املجلس.



كم مرة يستطيع الفرد أن يتوىل ✪
منصب الرئاسة؟

بعد أن رفض جورج واشنطن، أول رئيس للواليات املتحدة، 
ترشيح نفسه لوالية ثالثة، أصبح العديد من األمريكيني يعتقدون 

أن واليتني رئاسيتني كافيتان ألي رئيس.
مل يسَع أٌي من خلفاء الرئيس واشنطن لتويل فرتة رئاسية 

ثالثة حتى العام 1940، عندما سعى إليها، يف زمن الكساد 
الكبري والحرب العاملية الثانية،  فرانكلني روزفلت، وفاز بفرتة 

رئاسية ثالثة. وقد فاز بفرتة رئاسية رابعة يف العام 1944 وتويف 
وهو يف منصبه يف العام 1945. اعتقد بعض الناس أن تلك الفرتة 

كانت طويلة للغاية بالنسبة ألن يظل شخص واحد ممسًكا 
بالسلطة الرئاسية. ولذلك، يف العام 1951، تم التصديق عىل 

التعديل الثاين والعرشين للدستور األمرييك، الذي مينع أي فرد 
من  انتخابه رئيًسا للواليات املتحدة ألكرث من مرتني.

•  البيت األبيض 
يف واشنطن 

العاصمة، هو 

املكتب الرسمي 

ومقر إقامة 

الرئيس منذ 

العام 1800.

ت   •
ت االنتخابا

أساسيا
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ال توجد حدود لفرتات أعضاء الكونغرس. أما حدود الفرتات 

بالنسبة ملسؤويل الواليات واملسؤولني املحليني، إن وجدت، 

فيجري تحديدها يف دساتري الواليات والقوانني املحلية.
يتمتع مجلسا الكونغرس األمرييك، وهام مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ، بسلطات متساوية تقريبًا، غري أن طرق 
التمثيل يف املجلسني مختلفة متاًما. 

كان هدف مؤّسسو الجمهورية األمريكية أن يكون أعضاء 
مجلس النواب عىل صلة وثيقة بالشعب، وذلك لعكس رغبات 

وطموحات الناس.
لذا، صّمم املؤّسسون مجلس النواب ليك يكون كبريًا نسبيًا 

الستيعاب أعضاء متعّددين من املناطق الترشيعية الصغرية 

وليك تجري انتخاباته بتكرار أكرب )مرة كل سنتني(.

وماذا عن املناصب 
السياسية األخرى؟

✪

•  الكونغرس 
األمرييك يتألف 

من مجلسني، 

مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ 



يحق لكل والية من الواليات الـ 50 تويل مقعد واحد يف 
مجلس النواب، وتخّصص لها مقاعد إضافية وفًقا لعدد سكانها. 

فعىل سبيل املثال، والية أالسكا لديها عدد قليل جًدا من 
السكان، وبالتايل ليس لها سوى ممثل واحد يف مجلس النواب. يف 

حني أن والية كاليفورنيا، الوالية األكرث اكتظاظًا بالسكان، لها 55 
مقعًدا. يجري إحصاء سكاين للواليات املتحدة كل عرش سنوات، 

ويعاد توزيع مقاعد مجلس النواب بني الواليات عىل أساس 
األعداد الجديدة للسكان.

تتوىل كل والية رسم حدود مناطقها االنتخابية للكونغرس. 
ومتلك كل والية حرية الترصّف يف كيفية تحديد ذلك، طاملا بقي 

عدد املواطنني يف كل منطقة انتخابية متقاربًا إىل أكرب حد ممكن. 
وبصورة غري مفاجئة، عندما يسيطر حزب واحد عىل حكومة 

الوالية، فإنه يحاول رسم حدود املناطق بحيث يستفيد من ذلك 
يف عدد مرشحيه إىل الكونغرس.

مجلس الشيوخ مصّمم ليتوىل أعضاؤه متثيل دوائر انتخابية 
أكرب حجاًم– أي متثيل والية كاملة– وليك يؤمن متثياًل متساويًا 

لكل والية، بغض النظر عن عدد سكانها. وبالتايل، فإن الواليات 
الصغرية متلك قدًرا من النفوذ )أي عضوان( مامثاًل ملا متلكه 

الواليات الكبرية يف مجلس الشيوخ.

مجلسا الكونغرس األمرييك، أي مجلس النواب ومجلس  • •

الشيوخ، ميلكان صالحيات متساوية تقريبًا، إال أن طريقة 

انتخابهام مختلفة متاًما.

ت   •
ت االنتخابا

أساسيا



��الرئيس األم

��مجلس النواب األم

��مجلس الشيوخ األم

��نائب الرئيس األم

جميع األعضاء الـ435  

33 عضًوا من ب أعضائه املئة

يُنتخبان كل أربع سنوات

يُنتخبون كل عام

يُنتخبون كل عام

االنتخابات لتويل املناصب الفدرالية

تجرى عادة، انتخابات 
املناصب الفدرالية يف 

السنوات الزوجية.
يجري انتخاب الرئيس 

ونائب الرئيس كل 
4 سنوات. ويجري 

انتخاب أعضاء مجلس 
الشيوخ كل 6 سنوات. 

أما أعضاء مجلس 
الشيوخ فينتخبون كل 

سنتني.

✪

الرئيس
نائب الرئيس

عضو مجلس النواب
عضو مجلس الشيوخ

الكونغرس األمرييك
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��الرئيس األم

��مجلس النواب األم

��مجلس الشيوخ األم

��نائب الرئيس األم

جميع األعضاء الـ435  

33 عضًوا من ب أعضائه املئة

يُنتخبان كل أربع سنوات

يُنتخبون كل عام

يُنتخبون كل عام
ت   •

ت االنتخابا
أساسيا
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ملاذا ال يوجد سوى 
حزبني سياسيني 

رئيسيني يف الواليات 
املتحدة؟

مل يتصّور واضعو الدستور األمرييك تشكيل أحزاب سياسية. ولكن، مع 
توّسع حقوق التصويت ومتّدد الدولة غربًا، ظهرت األحزاب السياسية. 
تأّسس الحزبان الرئيسيان- الدميقراطي والجمهوري- وأصبحا مرتسخني 

وقويني بحلول ثالثينات القرن التاسع عرش.
واليوم، يسيطر الحزبان الجمهوري والدميقراطي عىل العملية 

السياسية- وكالهام وريثان ألحزاب سابقة من القرنني الثامن والتاسع 
عرش. مع استثناءات نادرة، يسيطر الحزبان الرئيسيان عادة عىل رئاسة 

الجمهورية، والكونغرس وغالبية حكام الواليات، وأعضاء املجالس 
الترشيعية للواليات. وكل رئيس جمهورية منذ العام 1852 كان إما 

جمهوريًا أو دميقراطيًا. 
ونادًرا ما كانت أية والية من الواليات الـ 50 تنتخب حاكاًم ليس 

من الحزبني الدميقراطي أو الجمهوري. ومل ينتخب سوى عدد قليل 
للغاية من املرشحني املستقلني أو من حزب ثالث إىل الكونغرس أو 

املجالس الترشيعية يف الواليات.
ملاذا ال يوجد عدد أكرب من األحزاب الصغرية؟ يشري العديد من 

✪

•  الحامر والفيل 
هام الرمزان 

املعتمدان 

للدميقراطيني 

والجمهوريني 

منذ القرن التاسع 

عرش.



الخرباء السياسيني إىل أن السبب يف ذلك يعود إىل مبدأ االنتخابات األمريكية 
القائل "الذي يتجاوز الخط النهايئ أواًل يفوز" ، مبعنى أن الفائز يأخذ كل يشء. 

ففي النظام األمرييك هناك عامل يدفع نحو االعتامد عىل وجود حزبني فقط، 
وهو نظام الهيئة االنتخابية الختيار الرؤساء. طبًقا لنظام الهيئة االنتخابية، 

فإن األمريكيني من الناحية العملية ال يصّوتون مبارشة للرئيس ولنائب الرئيس. 
بل هم يصّوتون يف كل والية ملجموعة "أعضاء يف الهيئة االنتخابية" يتعّهدون 

بااللتزام باختيار مرشح رئايس بعينه. ويتطابق عدد أعضاء الهيئة االنتخابية مع 
عدد مندويب الوالية يف الكونغرس، أي عدد النواب والشيوخ من تلك الوالية. 

ويتطلب االنتخاب للرئاسة الحصول عىل أغلبية مطلقة من أصوات أعضاء الهيئة 
االنتخابية. اشرتاط األغلبية املطلقة يجعل من الصعوبة مبكان ملرشح حزب ثالث 

أن يفوز بالرئاسة ألن أي مرشح يحصل عىل أغلبية األصوات الشعبية يف والية 
ما– حتى لو كانت مجرد أغلبية بسيطة– يفوز بجميع أصوات الهيئة االنتخابية 

لتلك الوالية. وهكذا، فإن الهيئة االنتخابية تعمل بشكل غري موات لألحزاب 
الثالثة، التي ليس أمامها فرصة تذكر للفوز بأصوات الهيئة االنتخابية ألي والية، 

ناهيك عن الفوز بعدد كاف من الواليات النتخاب رئيس. وهذا يجعل من 
الصعب عىل األحزاب السياسية الصغرية الفوز يف االنتخابات.

•  كان كل رئيس 
منذ العام 

1852 إما 

جمهوريًا أو 

دميقراطيًا.

سياسية   •
ب ال

األحزا
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ماذا عن األمريكيني الذين ال ينتمون إىل 
الحزب الدميقراطي أو الجمهوري؟

✪

•  يشعر األمريكيون أحيانًا أن 
كال الحزبني الرئيسيني ال ميثل 

معتقداتهم.



تزايدت خالل العقود األخرية، أعداد الناخبني األمريكيني الذي 
يصفون أنفسهم بأنهم "مستقلون" سياسيًا، أو أنهم غري منتمني 

ألي حزب. ورغم ذلك، تشري استطالعات الرأي إىل أن معظم 
املستقلني مييلون إما تجاه الحزب الجمهوري أو الدميقراطي. 

وبعضهم ينتمون إىل أحزاب سياسية أخرى صغرية. بغض 
النظر عن االنتامء الحزيب- أو عدمه– يسمح لجميع األمريكيني 
ممن تكون أعامرهم 18 سنة أو أكرث، بالتصويت يف االنتخابات 

املحلية وانتخابات الواليات واالنتخابات الرئاسية.
كيف ميثل نظام الحزبني معتقدات األمريكيني الذين ال 

ينتمون إىل أي من الحزبني؟ يشعر األمريكيون أحيانًا أن أيًا من 
الحزبني الرئيسيني ال ميثل ما يفضلونه من سياسات ومعتقدات. 

وإحدى االسرتاتيجيات التي ميكنهم اتباعها هي تشكيل حزب 
جديد بهدف إبراز شعبية أفكارهم. أحد األمثلة الشهرية عىل 

ذلك حصل يف العام 1892، عندما شكل بعض األمريكيني غري 
الراضني الحزب الشعبي. دعا برنامجه إىل فرض رضيبة دخل 

متدرجة، وإجراء انتخابات مبارشة ألعضاء مجلس الشيوخ، 
وتحديد يوم العمل بثامين ساعات. مل يتمكن الحزب الشعبي 

عىل اإلطالق من الفوز مبنصب الرئاسة، غري أن الحزبني 
الكبريين الحظا مدى تزايد شعبية منافسهم الجديد، وبدأ 

الدميقراطيون والجمهوريون يتبنون العديد من أفكار الحزب 
الشعبي، ومع مرور الوقت تحّولت أفكاره إىل قانون البالد.

•

سياسية   •
ب ال

األحزا



كيف يجري اختيار املرشحني للرئاسة؟ ✪
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خالل صيف عام االنتخابات الرئاسية، يعقد الحزبان 
الدميقراطي والجمهوري مؤمترات قومية حيث يتبنيان 

"برنامًجا" من السياسات ويعلنان عن مرشحي حزبيهام ملنصب 
الرئيس ونائب الرئيس. واليوم، هناك حاجة إىل الحصول عىل 

أغلبية بسيطة فقط من أصوات املندوبني للفوز برتشيح الحزب.
أما يف األوقات السابقة، فقد كانت املؤمترات أكرث إثارة، 

وكانت النتائج غري مؤكدة مع ارتفاع وهبوط حظوظ املرشحني 
مع كل عملية اقرتاع. وكانت املفاوضات الجانبية تُعقد أحيانًا 
يف غرف الفنادق، حيث يتوافق قادة الحزبني الذين يدخنون 

السجائر والسيجار عىل صفقات لتأمني حصول مرشحهم 
املفضل عىل أصوات املندوبني املطلوبة.

أما اليوم، فقد باتت العملية أكرث شفافية، وطوال السنوات 
الستني املاضية تقريبًا، كان املرشح الرئايس لكل حزب يُعرف 

قبل بدء انعقاد املؤمتر.
يُخّصص لكل والية )باإلضافة إىل مقاطعة كولومبيا 

والعديد من األرايض األمريكية( عدد معني من املندوبني– يحدد 
عادة حسب عدد سكان الوالية إال أنه يّعدل وفق صيغة متنح 

مميزات لعوامل عدة مثل ما إذا كانت الوالية قد صّوتت 
ملرشح الحزب خالل االنتخابات الرئاسية األخرية. و"يتعهد" 
معظم املندوبني بدعم مرشح معني، عىل األقل خالل أول 

عملية اقرتاع، ومل يفرض أي مؤمتر أكرث من عملية اقرتاع واحدة 
لتسمية مرشحه للرئاسة منذ سنوات عديدة.

•

•  يلّوح 
الدميقراطيون 

بالفتات 

ملرشحهم 

الرئايس، باراك 

أوباما، خالل 

مؤمتر الحزب 

الدميقراطي 

العام 2008.

سياسية   •
ت ال

املؤمترا



ما هو الفرق بني االنتخابات التمهيدية 
واملؤمتر الحزيب؟

✪
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تختلف االنتخابات التمهيدية عن املؤمترات الحزبية يف كيفية تنظيمها 
ومن يشارك فيها. وتختلف نسبة املشاركة بدرجة واسعة.

االنتخابات التمهيدية: تتوىل حكومات الواليات متويل وإدارة 
االنتخابات التمهيدية كام يجري يف أية انتخابات أخرى: يتوجه الناخبون 

إىل مراكز االقرتاع ويصّوتون ثم يغادرون. يكون التصويت رسيًا وينفذ 
برسعة. تعتمد بعض الواليات انتخابات متهيدية "مغلقة" ال يحق 

املشاركة فيها سوى للذين أعلن الحزب عضويتهم. فعىل سبيل املثال، ال 
يستطيع الدميقراطيون املسجلون اإلدالء بأصواتهم سوى يف االنتخابات 

التمهيدية املغلقة. أما يف االنتخابات التمهيدية املفتوحة، فيمكن لجميع 
الناخبني املشاركة، بغض النظر عن انتامئهم أو عدم انتامئهم الحزيب.

املؤمترات الحزبية: األحزاب السياسية يف الوالية هي التي تنظم 
املؤمترات الحزبية، بحيث يتكلم أعضاء الحزب املخلصون علًنا نيابة عن 
املرشحني الذين يدعمونهم ليك يرشحهم الحزب. وهي فاعليات جامعية 
يصوت خاللها املشاركون علًنا. متيل املؤمترات الحزبية إىل تأييد املرشحني 
الذين لديهم مؤيدون مخلصون ومنظمون يستطيعون استخدام املؤمتر 
الحزيب النتخاب مندويب املؤمتر الذين يتعهدون بدعم مرشحهم الرئايس 

املفضل. يقوم املشاركون يف املؤمتر الحزيب أيًضا بتحديد وترتيب أولويات 
القضايا التي يريدون تضمينها يف برنامج الحزب عىل صعيد الوالية أو 
الصعيد القومي. تتطلب املشاركة يف املؤمتر الحزيب مستوى عاٍل من 
االلتزام السيايس والوقت. ونتيجة لذلك، متيل املؤمترات الحزبية إىل 

جذب عدد أقل من املشاركني من االنتخابات التمهيدية.

•

•  خالل 
االنتخابات 

التمهيدية يف 

نيو هامرش، 

زار املرشح 

الجمهوري 

للرئاسة ميت 

رومني مدرسة 

بيدفورد 

الثانوية، يف 8 

كانون الثاين/

يناير 2008.

ت الحزبية   •
ت التمهيدية + املؤمترا

االنتخابا
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تاريخيًا، مل يكن سوى عدد قليل من الواليات يجري انتخابات 
متهيدية رئاسية أو مؤمترات حزبية. ولكن االتجاه العام كان 
زيادة مشاركة الناخبني يف عملية اختيار املرشح الرئايس. بدأ 
ازدياد عدد الواليات التي تجري انتخابات متهيدية، أو تعقد 

مؤمترات حزبية، خالل سبعينات القرن العرشين. واليوم، فإن 
جميع الواليات الـ 50 ومقاطعة كولومبيا، تجري انتخابات 

رئاسية متهيدية أو تعقد  مؤمترات حزبية.
تختار األحزاب يف الوالية ما إذا كانت تريد اجراء انتخابات 

متهيدية أو عقد مؤمترات حزبية، وبعض الواليات تحّولت من 
شكل إىل آخر مع مرور الزمن. أما بعض الواليات، فإنها تجري 

انتخابات متهيدية ومؤمترات حزبية أيًضا. فعىل سبيل املثال، 
يف أالسكا ونرباسكا، يجري الجمهوريون االنتخابات التمهيدية 
بينام يعقد الدميقراطيون مؤمترات حزبية. ويف والية كنتايك، 

يجري الدميقراطيون والجمهوريون انتخابات متهيدية ويعقدون 
مؤمترات حزبية أيًضا.

ما هو عدد الواليات التي تجري 
انتخابات متهيدية أو مؤمترات 

حزبية، ومتى يجري عقدها؟

✪

•  والية نيو هامرش 
تجري االنتخابات 

التمهيدية يف 

كانون الثاين/

يناير أو شباط/

فرباير من عام 

االنتخابات 

الرئاسية.



طوال سنوات عديدة، كانت والية أيوا تعقد مؤمترات حزبية، 
وكان ذلك يجري بوجه عام يف كانون الثاين/يناير، أو أوائل شباط/

فرباير من عام االنتخابات الرئاسية، وكانت نيو هامرش تجري 
انتخابات متهيدية بعد ذلك بوقت قصري. وألن هذه املنافسات 

املبكرة وغريها غالبًا ما تؤكد أي مرشح ينقصه الدعم الكايف 
ليك يتمّكن من املنافسة الجديّة ملنصب الرئاسة، فإن املرشحني 

يبذلون جهًدا كبريًا يف هذه الواليات املبكرة، ويعالجون احتياجاتها 
واهتامماتها، وينظمون الحمالت داخل حتى أصغر الواليات، 

وينفقون املال عىل املوظفني، ووسائل اإلعالم والفنادق. ونتيجة 
لذلك، فإن املزيد واملزيد من الواليات تحّدد موعد انتخاباتها 

التمهيدية ومؤمتراتها الحزبية يف أشهر الشتاء. يعقد العديد من 
الواليات فاعلياته االنتخابية يف اليوم نفسه. 

تلجأ األحزاب الرئيسية باستمرار إىل تعديل القواعد بأساليب 
معيّنة، وهي تأمل أن ينتج عن ذلك أقوى مرّشح محتمل لديها. 

فعىل سبيل املثال، يف العام 2016، سمح الحزب الجمهوري للواليات 
التي تجري انتخابات متهيدية بعد 15 آذار/مارس مبكافأة مندوبيها 
عىل أساس املبدأ القائل "الفائز يأخذ كل يشء"، لذلك فإن املرشح 
الذي يحصل عىل أكرب عدد من األصوات- حتى لو كان ذلك فقط 
نسبة 25 باملئة من مجموع األصوات يف لعبة يتنافس فيها مثانية 

مرشحني– يفوز بأصوات جميع املندوبني يف تلك الوالية.
إحدى النتائج الرئيسية النتشار وتسارع إجراء االنتخابات 

التمهيدية وعقد املؤمترات الحزبية، هي أن املرشحني من الحزبني 
الرئيسيني يكونان معروفني قبل عقد املؤمترات القومية للحزب يف 
أواخر فصل الصيف. وهذا ما قلّص من أهمية مؤمترات الرتشيح 

القومية، التي تحّولت إىل مناسبات  احتفالية إىل حد كبري.

•  أجرت جميع 
الواليات الـ 

50 ومقاطعة 

كولومبيا إما 

انتخابات 

متهيدية رئاسية 

أو عقدت 

مؤمترات 

حزبية.

ت الحزبية   •
ت التمهيدية + املؤمترا

االنتخابا



م

نيو هامرش
ف�مونت

ماساتشوستس

رود أيالند
كونيتيكت

نيو ج�يس

ديالوير
مريالند
كاله�

هاوا�

أالسكا

أريزونا
نيو مكسيكو

تكساس

كولورادو
كانساس

نرباسكا

ساوث داكوتا

مونتانانورث داكوتا

كاله�

أيداهو

أوريغون

نيفادا

كاليفورنيا

يوتا

واشنطن

أيوا

مينيسوتا

ميزوري

إلينوي
أوهايو

نورث كارولينا

ساوث 
كارولينا

جورجيا

فلوريدا

أالباما
ميسيسيبي

تينييس

كنتا¤

ت 
ويس

نيا
�جي

ف

بنسلفانيا

فرجينيا

نيويورك

إنديانا

ميشيغان

كاله�

أوكالهوما
أركنسو

لويزيانا
االنتخابات التمهيدية, املؤمترات الحزبية,كالهام

املؤمترات الحزبية

االنتخابات التمهيدية

كالهام

✪

يف املؤمترات الحزبية، يحق 

التصويت فقط ألعضاء الحزب 

املسجلني، ولكن ميكن ألي 

شخص االنضامم إىل الحزب خالل 

املؤمتر الحزيب. أما يف االنتخابات 

التمهيدية املغلقة، فال يستطيع 

التصويت سوى أعضاء الحزب 

املسجلني، وإمنا ميكن ألي ناخب 

مسجل أن يصوت يف االنتخابات 

التمهيدية املفتوحة.

✏

ت الحزبية   •
ت التمهيدية + املؤمترا

االنتخابا

االنتخابات التمهيدية + 
املؤمترات الحزبية تجري 

يف كل والية عىل حدة
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ملاذا تستمر األحزاب السياسية يف عقد 
مؤمترات قومية الختيار املرشح للرئاسة؟

✪
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إذا كان اختيار املرشحني للرئاسة قد تّم خالل االنتخابات 
التمهيدية واملؤمترات الحزبية، ملاذا ال يزال الحزبان السياسيان 

الرئيسيان يعقدان مؤمترات قومية الختيار مرشحيهام؟ 
ذلك ألن هذه املؤمترات توفر لكل حزب فرصة للرتويج 

ملرشحه وتحديد مدى اختالفه عن الحزب املعارض.
تُعرض مؤمترات الرتشيح العامة عىل شاشات التلفزيون عىل 
نطاق واسع، وتشري إىل انطالق الحمالت االنتخابية الرئاسية 

القومية. 
ال يزال األمريكيون يشاهدون مؤمترات الرتشيح لالستامع 
إىل خطب قادة الحزبني واملرشحني، والختيار املرشح ملنصب 

نائب الرئيس )يف بعض األحيان ال يعلن عنه سوى خالل عقد 
املؤمتر(، وليك يستمعوا لقامئة أصوات املندوبني التي تديل بها 

وفود الواليات، ثم التصديق عىل "برنامج" الحزب )الوثيقة التي 
تحّدد مواقف كل حزب من القضايا املطروحة(.

•

•   مؤيدون 
يهتفون مليشال 

أوباما، زوجة 

املرشح الرئايس 

الدميقراطي يف 
العام  2008

ت القومية   •
املؤمترا

املؤمترات االنتخابية العامة للحزبني توفر لكل حزب فرصة  • •

الرتويج ملرشح حزبه وتحديد اختالفاته مع الحزب املعارض.
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أن تكون أعىل مام حصل عليه أي مرشح آخر. وباختصار، فإن 
املرشح الذي يحصل عىل أكرثية األصوات )أي عىل أكرب عدد من 
األصوات يف منطقة انتخابية معينة(، يفوز يف االنتخابات. يُعرف 
ذلك بنظام منطقة "العضو املفرد". ويف 39 والية، ميكن انتخاب 
املرشحني ملعظم املناصب الفدرالية وحكومات الواليات بأكرثية 

بسيطة من األصوات. إال أن هناك 11 والية )أالباما، أركنسو، 
جورجيا، لويزيانا، ميسيسيبي، نورث كارولينا، أوكالهوما، ساوث 
كارولينا، ساوث داكوتا، تكساس وفريمونت( قد وضعت نصوًصا 
إلجراء انتخابات إضافية يف حال مل يحصل أي مرشح عىل أغلبية 

أصوات الوالية.
وخالفًا ألنظمة التمثيل النسبي يف بعض األنظمة 

الدميقراطية، فإن مناطق العضو املنفرد تعني أنه لن يفوز 
سوى حزب واحد يف منطقة معينة. وهذا النظام ليس يف صالح 
األحزاب السياسية الصغرية ويضعها يف وضع صعب ألنها ستجد 

صعوبة يف الفوز بعدد من املناطق االنتخابية يكون كافيًا ليك 
تحصل عىل نفوذ أو سلطة عىل املستوى القومي.

ما هو عدد األصوات التي ينبغي 
الحصول عليها للفوز يف انتخابات 

الكونغرس األمرييك؟

✪

•  يف أول ترشيح له 
لتويل منصب عام، 

انتُخب جون إف. 

كينيدي يف والية 

مساتشوستس إىل 

مجلس النواب 

األمرييك، حيث خدم 

من العام 1947 إىل 

العام 1953.



س   •
ضاء الكونغر

ت أع
انتخابا
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✪

•  الهيئة االنتخابية 
تنتخب الرئيس 

رسميًا، ولكن 

الناس هم الذين 

يختارون أعضاء 

الهيئة االنتخابية.

ليس دامئًا. ففي الواقع، كانت هناك أربع انتخابات رئاسية مل 
يحصل فيها الفائز عىل أكرثية األصوات الشعبية. الحالة األوىل 

كانت فوز جون كوينيس آدامز يف انتخابات العام 1824، وحصلت 
الحالة األخرية يف العام 2000 يف سباق الرئاسة بني جورج دبليو 

بوش وآل غور.
كيف يحدث ذلك؟ 

يكمن الجواب يف "الهيئة االنتخابية".
سعى واضعو الدستور األمرييك إىل إنشاء نظام يوازن بني 

مصالح الواليات الـ 13 )آنذاك( ومصالح الشعب األمرييك. يختار 
الناخبون أعضاء مجلس النواب، ولكن املجالس الترشيعية يف 

الواليات )التي تُنتخب أيًضا من قبل الشعب( كانت هي التي 
تنتخب أعضاء مجلس الشيوخ األمرييك. وكانت الواليات ترسل 
مندوبني إىل هيئة– هي الهيئة االنتخابية- التي تختار الرئيس 

ونائب الرئيس.

هل يفوز دامئًا املرشح الرئايس 
الذي يحصل عىل أكرب عدد من 

األصوات؟



عّدل األمريكيون الدستور فيام بعد لجعل النظام أكرث 
دميقراطية. وابتداء من العام 1913، أصبح انتخاب أعضاء 
مجلس الشيوخ األمرييك يجري مبارشة من الشعب. وعىل 

الرغم من أن الهيئة االنتخابية ال تزال تنتخب رسميًا 
الرئيس، فإن الشعب يختار أعضاء الهيئة االنتخابية.

يف ما ييل كيف يعمل هذا النظام
بعد إجراء االنتخابات الرئاسية عرب البالد يف ترشين 

الثاين/نوفمرب، تجتمع الهيئة االنتخابية يف كانون األول/
ديسمرب. يف معظم الواليات، يُديل الناخبون يف الهيئة 

االنتخابية بأصواتهم عىل أساس كيفية تصويت غالبية 
الناخبني يف واليتهم. يصّوت هؤالء الناخبون يف والياتهم 

يف 15 كانون األول/ديسمرب، ثم يقوم الكونغرس باحتساب 
النتائج رسميًا يف كانون الثاين/يناير.

لكل والية عدد من الناخبني مساٍو لعدد أعضائها يف 
مجلس النواب األمرييك– الذي يحّدد عىل أساس عدد سكان 

الوالية، استناًدا إىل اإلحصاء السكاين األمرييك الذي يجري 
كل 10 سنوات- باإلضافة إىل عضوي مجلس الشيوخ لكل 
والية. أما مقاطعة كولومبيا، التي ليست والية وليس لها  

متثيل للتصويت يف الكونغرس، فلها ثالثة أصوات يف الهيئة 
االنتخابية. تتألف الهيئة االنتخابية من 538 ناخبًا. ويحتاج 

الرئيس للحصول عىل 270 صوتًا من الهيئة االنتخابية للفوز 
يف االنتخابات الرئاسية.

معظم الواليات متنح األصوات االنتخابية عىل أساس 
الفائز يأخذ كل يشء. البطاقة الرئاسية التي تحصل عىل 

أصوات معظم املواطنني تحظى بجميع األصوات االنتخابية 
لتلك الوالية. 

الهيئة االنتخابية   •
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وهناك واليتان- نرباسكا ومني– متنحان أصواتهام االنتخابية 
بصورة نسبية استناًدا إىل أصوات املواطنني. تتكّون اسرتاتيجية 

االنتخابات الرئاسية من "الفوز" مبجموعة من الواليات التي تجمع 
270 صوتًا انتخابيًا. ولذلك من املمكن أن تستند نتائج االنتخابات 

الرئاسية إىل أصوات ناخبي الهيئة االنتخابية يف عدد قليل من 
السباقات التنافسية يف الواليات.

إحدى نتائج نظام الفائز يأخذ كل يشء هي أنه من املمكن 
للمرشح أن يفوز بأكرب عدد من األصوات عىل املستوى القومي، 

ولكنه يخرس االنتخابات الرئاسية.
تصّوروا أن أحد املرشحني قد فاز يف والية بهامش صغري وأن 

لتلك الوالية الكثري من األصوات يف الهيئة االنتخابية، فإن هذا 
املرشح سيحظى بجميع أصوات الوالية االنتخابية. فحتى لو فاز 

أي مرشح يف كاليفورنيا بهامش ضئيل، فإنه سينال جميع األصوات 
االنتخابية الـ 55 يف والية كاليفورنيا. ومن املمكن لنفس ذلك املرشح 

أن يخرس يف واليات أخرى، أصغر حجاًم بفارق كبري ولكنه ينال 
عدًدا أقل من مجموع األصوات الشعبية مام ناله منافسه. غري أن 

ذلك املرشح سوف يستمر بامتالك األفضلية يف الهيئة االنتخابية.
من املهم للمرشحني القيام بحمالتهم االنتخابية يف جميع 
الواليات، حتى يف تلك التي تضم عدًدا قلياًل من السكان ومن 
األصوات االنتخابية، ليك ينال ما مجموعه 270 صوتًا انتخابيا.

•  املرشح الرئايس 
الذي يحصل عىل 

أصوات أكرب عدد 

من املواطنني 

يف الوالية ينال 

جميع األصوات 

االنتخابية لتلك 

الوالية.

إحدى عواقب نظام الفائز يستحوذ عىل كل املندوبني يتيح  • •

إمكانية فوز املرشح بأكرب عدد من األصوات عىل املستوى 

الوطني ولكنه قدي يخرس االنتخابات العامة.



ملاذا يحافظ األمريكيون عىل الهيئة 
االنتخابية؟

إنها منصوص عليها يف الدستور، ومن الصعب جًدا تعديل 
الدستور. ومن شأن نظام الهيئة االنتخابية أن يقوي أيًضا نظام 

الحزبني، وهو ما يعني أنه من غري املرجح أن يدعو أي من 
الحزبني الرئيسيني إىل التغيري.

ولكن هناك أسباب أخرى لالحتفاظ بالهيئة االنتخابية.
فالعديد من األمريكيني معجبون بالطريقة التي يفرض 

بها نظام الهيئة االنتخابية عىل مرشحي الرئاسة إطالق حملة 
انتخابية واسعة- حتى يف الواليات الصغرية التي ميكن أال 

يحظى سكانها بفرصة أخرى لرؤية املرشحني عن قرب. ونظرًا 
لكون املرشحني للرئاسة ال يستطيعون حشد أصوات انتخابية 

كافية من خالل مجرّد الرتكيز عىل والية أو منطقة واحدة، 
فإنهم بذلك يتعرّفون عىل  القضايا التي تهم الناخبني يف 

جميع أنحاء البالد وينكبّون عىل معالجتها. ونتيجة لذلك، يؤثر 
نظام الهيئة االنتخابية عىل الطريقة التي تجري بها حمالت 

االنتخابات الرئاسية، والتي تكون لها تداعيات مهمة عىل تكلفة 
إدارة أي حملة لالنتخابات الرئاسية.

✪

الهيئة االنتخابية   •
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تُخّصص أصوات 

الهيئة االنتخابية 

وفًقا لعدد سكان 

الوالية، الذي يحّدد 

استناًدا إىل اإلحصاء 

السكاين األمرييك 

الذي يجري كل 10 

سنوات.

أصوات الهيئة االنتخابية لكل ✪
والية للعام 2016
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بدًءا من العام 1976، أصبح املرشحون للرئاسة مؤهلني 
للمشاركة يف نظام متويل عام لتسديد نفقات حمالتهم 

االنتخابية. وحتى انتخابات العام 2000، كان جميع املرشحني 
للرئاسة يشاركون يف هذا النظام من خالل قبول أموال حكومية 

مقابل وعد بعدم إنفاق أكرث من املبلغ املحّدد.
بيد أن هذا النظام يفقد جاذبيته بصورة متزايدة بني 

املرشحني ألنهم اعتربوا أن حدود اإلنفاق املفروضة منخفضة 
للغاية– وأقل من املبلغ الذي غالبًا ما يستطيع املرشحون 
الرئيسيون جمعه من مصادر خاصة. وبالتايل، اختار بعض 

مرشحي الرئاسة مؤخرًا الخروج من نطاق التمويل العام وبداًل 
من ذلك جمعوا األموال لتمويل حمالتهم االنتخابية.

كيف يدفع املرشحون 
للرئاسة نفقات 

حمالتهم االنتخابية؟

✪

•  ميكن ألعضاء 
الحزب استخدام 

األموال العامة 

لحملة الرئيس 

االنتخابية، لكنهم 

ال يستطيعون 

استخدام األموال 

العامة يف حملة 

الرتشيحات 

خالل االنتخابات 

التمهيدية 

أو املؤمترات 

الحزبية.



بالنسبة للمرشحني الذين يجمعون األموال بأنفسهم، فإن 
القانون الفدرايل يفرض كيف وِمن أين للمرشحني ملنصب الرئاسة، 

وعضوية مجلس الشيوخ، وعضوية مجلس النواب تلقي املساهامت. 
ويحّدد القانون أيًضا ما ميكن ألي مساهم فردي التربّع به. يؤكد 

القانون عىل أن الصحافة واملواطنني يعرفون من يساهم يف حملة 
أي مرشح معنّي. يجب عىل املرشح للرئاسة إنشاء منظمة للحملة 
تعرف باسم اللجنة السياسية، وأن يسّجلها لدى هيئة االنتخابات 
الفدرالية. بعد تسجيلها، من املمكن أن تسعى اللجنة السياسية 
لتلقي املساهامت، ولكن عليها أن تبلّغ عن جميع األموال التي 

جمعتها إىل الهيئة، األمر الذي يجعل املعلومات متاحة للجميع. 
 أنفق مؤخرًا مرشحو الرئاسة من الحزبني الرئيسيني مئات املاليني 

 من الدوالرات عىل حمالتهم االنتخابية. ولذا يتعنّي عىل أولئك 
الذين يجمعون األموال لحمالتهم العثور عىل آالف املساهمني.

ت االنتخابية   •
الحمال



ملاذا تكلف الحمالت االنتخابية الرئاسية 
األمريكية الكثري من األموال؟ 

✪
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الجواب املخترص هو أنه أمر مكلف أن تتمكن من التواصل مع 

دولة يبلغ عدد الناخبني فيها 100 مليون ملدة 12 شهرًا أو أكرث 

خالل موسم حمالت االنتخابات الرئاسية. عىل مرشحي الرئاسة 

األمريكية إطالق حمالت عىل املستوى القومي، وكذلك يف جميع 

الواليات الخمسني. وهذا يعني أن عليهم االستعانة مبوظفني عىل 

املستوى القومي، وعىل مستوى كل والية وأن يتواصلوا مع الناخبني 

شخصيًا ومن خالل محطات التلفزيون واإلذاعة ووسائل التواصل 

االجتامعي. أدى انتشار االنتخابات الرئاسية التمهيدية واملؤمترات 

الحزبية إىل حمالت أطول وتحتاج املزيد من السفر والتنقل 

واإلعالنات املدفوعة، أكرث مام كانت عليه يف املايض.

يف سبيل إجراء حملة لتويل منصب الرئاسة، يحتاج املرشح 

إىل االستعانة مبوظفني، وإجراء ترتيبات لتوفري مساحات للمكاتب 

والسفر، وإجراء أبحاث، وإصدار بيانات حول املواقف السياسية، 

واإلعالن يف محطات اإلذاعة والتلفزيون، ويف املنشورات وعىل شبكة 

اإلنرتنت، وتنظيم فاعليات عامة ومناسبات عديدة لجمع األموال.

تقع عىل عاتق املرشحني للرئاسة املهمة الشاقة لتنظيم 

حمالتهم االنتخابية التمهيدية يف كل والية عىل حدة، ومن ثم، يف 

حال فازوا بالرتشيح، عليهم إدارة حملة انتخابات عامة عرب سائر 

أنحاء البالد. أما املرشح ملجلس النواب فإنه يجري حملته االنتخابية 

يف منطقته االنتخابية املحّددة، بينام يغطي مرشح مجلس الشيوخ 

واليته بكاملها.

•

•  عىل املرشحني 
السياسيني 

جمع األموال 

ليتنقلوا إىل 

حيث يعيش 

الناخبون- إن 

عىل مستوى 

الواليات و/أو 

عىل املستوى 

القومي.

ت االنتخابية   •
الحمال



هل تتوفر للمرشحني إمكانيات الحصول 
عىل مصادر أخرى للتمويل؟

✪
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يف العام 2010، أصدرت املحكمة العليا قراًرا ينص عىل أن اإلنفاق 
السيايس هو شكل من أشكال التعبري عن الرأي، وبالتايل فهو 

يحظى بحامية التعديل األول للدستور األمرييك. ونتيجة لذلك، 
ومنذ العام 2010، متّكن املرشحون من إنفاق مبالغ غري محدودة 

من أموالهم الخاصة لتمويل حمالتهم االنتخابية.
كام منح القرار أيًضا مجااًل أكرب لنشاط لجان العمل السيايس" 

)PACs(، التي تتشكل عندما يجمع أفراد ورشكات واملنظامت 
املعنية أموالهم، ويتربّعون بها لدعم أفكار معيّنة أو مرشحني أو 

مبادرات اقرتاع أو ترشيعات محّددة. استناًدا إىل القانون الفدرايل، 
تتحّول أي منظمة إىل لجنة العمل السيايس عندما تتلقى أو تنفق 

أكرث من 2600 دوالر بهدف التأثري عىل االنتخابات الفدرالية. 
والواليات لديها قوانني خاصة بها تقرر متى تصبح املنظمة "لجنة 

عمل سيايس".
وألنها مستقلة عن لجنة جمع األموال الرسمية للمرشح، فإن 
لجان العمل السيايس ال تخضع إىل نفس األنظمة- عىل الرغم من 

أنها تحتاج إىل تسجيل اسمها لدى الهيئة الفدرالية لالنتخابات- 
ولكن تبقى قدرتها محدودة يف مدى متكنها من التنسيق الوثيق 

مع املرشحني. فعىل سبيل املثال، ال تستطيع لجنة العمل السيايس 
أن تساهم بأكرث من 5000 دوالر مبارشة إىل لجنة انتخابات 

املرشح، ولكن ميكنها أن تنفق كمية غري محدودة من املال عىل 
اإلعالنات التي ترّوج أو تعارض وجهات نظر مرشح محّدد- طاملا 

أنها تعمل بشكل مستقل عن حملة املرشح.

•

•   الالفتات 
السياسية 

للمرشحني 

ملختلف 

املناصب 

تصطف يف 

شارع أحد 

أحياء مدينة 

هيوسنت بوالية 

تكساس.

ت االنتخابية   •
الحمال



ما هي أهمية استطالعات الرأي؟ ✪
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عىل الرغم من أنها ال تشكل جزًءا من القواعد والقوانني التي 
تنظم االنتخابات، أصبحت استطالعات الرأي العام جزًءا مهاًم من 

العملية االنتخابية. يوظف العديد من املرشحني السياسيني من 
يقومون باستطالع آراء الجمهور ويجرون استطالعات متكّررة. 

تساهم عمليات االستطالع يف تعريف املرشحني بنظرة الناس إليهم 
باملقارنة مع منافسيهم، والقضايا التي تحتل األولوية يف أذهان 

الناخبني. تجري أيًضا الصحف ومحطات التلفزيون ووسائل اإلعالم 
األخرى، استطالعات للرأي وتنرش النتائج )مع نتائج االستطالعات 

الخاصة( إلعطاء املواطنني فكرة عن مواقفهم تجاه املرشحني 
والقضايا والسياسات باملقارنة مع مواقف اآلخرين.

قبل خمسني عاًما، كانت منظمة واحدة أو منظمتان كبريتان 
فقط تسيطران عىل استطالعات الرأي العام. واليوم، يف عرص 

األخبار الفورية وشبكة اإلنرتنت وقنوات األخبار عىل مدار الـ 24 
ساعة، هناك املزيد من استطالعات الرأي، واملزيد من التقارير 

وتحليل نتائج االستطالعات. ويف حني متثل بعض استطالعات الرأي 
مامرسات تجري عىل أحدث طراز، فإن البعض اآلخر يُجرى عىل 

عجل ويستخدم عيّنات صغرية جًدا– وقد تكون لها قيمة كوسيلة 
للتسلية أكرث من كونها أداة من أدوات العلوم االجتامعية. وقد 

شهدت السنوات األخرية تعاظم الشكوك حول دقة- وموضوعية- 
العديد من استطالعات الرأي، وعىل األقل توقفت رشكتان رئيسيتان 
عن إجراء استطالعات الرأي الشبيهة بتوقعات "سباق الخيل" حول 

االنتخابات الرئاسية.
ومهام كان األمر، من غري املحتمل أن يتخىل املرشحون أو 

وسائل اإلعالم أو الجمهور، عن عمليات االستطالع أو الرتكيز عىل 
نتائج االستطالعات التي تأيت لصالحهم يف املستقبل املنظور.

•

•  باستخدام بيانات 
االستطالع، 

أصدرت صحيفة 

شيكاغو تريبيون 

وصحف 

أخرى، نرشات 

مبكرة تعلن 

أن الجمهوري 

توماس ديوي 

هزم الرئيس 

الحايل، هاري 

ترومان، العام 

1948. وعندما 

فاز ترومان بـ 

303 أصوات من 

الهيئة االنتخابية، 

حمل العنوان 

الرئييس الخاطئ 

عاليًا وقال 

للصحفيني "هذه 

ليست الطريقة 

التي سمعت 

الخرب بها".

سياسية   •
ت ال

االستطالعا
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✏  

✏  

✏  

✏  

✏  

✏  

✏  

من الذي يدير االنتخابات الرئاسية األمريكية؟

يف الواليات املتحدة، تدار االنتخابات– وحتى تلك التي تجرى 
لتويل منصب فدرايل- عىل املستوى املحيل. ويتحمل اآلالف من 
اإلداريني- عادة موظفي الخدمة املدنية الذين يتولون مناصب 
مسؤولة يف مقاطعة أو مدينة أو من املوظفني– املسؤولية عن 

تنظيم وإدارة االنتخابات األمريكية. 

يؤدي هؤالء اإلداريون مجموعة مهمة ومعقدة من املهام:

 تحديد التواريخ الدقيقة لالنتخابات.
 التصديق عىل أهلية املرشحني.

  تسجيل الناخبني املؤهلني وإعداد قوائم
 بأسامء الناخبني املسجلني.

 اختيار معدات التصويت.
 تصميم أوراق االقرتاع.

   تنظيم فريق عمل مؤقت كبري إلدارة
 عملية التصويت يف يوم االنتخابات.

 وضع جداول لعدد األصوات والتصديق عىل النتائج.

✪

•  آالف من 
اإلداريني هم 

املسؤولون عن 

تنظيم وإجراء 

االنتخابات 

األمريكية.



معظم نتائج االنتخابات األمريكية ال تكون متقاربة، ولكن 
يف بعض األحيان تكون هناك منافسات مع هامش صغري جًدا 
للفوز أو منافسات يتم فيها االعرتاض عىل النتيجة وإعادة عد 
وفرز األصوات. وقد حدث ذلك يف مناطق من والية فلوريدا 

خالل االنتخابات الرئاسية للعام 2000- األحدث يف تاريخ الواليات 
املتحدة. هذا السباق أجرب العديد من األمريكيني للمرة األوىل عىل 

دراسة العدد الضخم من املهام اإلدارية املتعلقة بانتخابهم.
ينص الدستور األمرييك عىل منح حق التصويت للمواطنني 

الذين تكون أعامرهم 18 سنة أو أكرث. وليست هناك قامئة وطنية 
للناخبني املؤهلني، لذلك تقوم اإلدارات املحلية بإعداد هذه 

القوائم، من خالل إلزام املواطنني عىل التسجيل كناخبني. يهدف 
هذا التدبري إىل منع التزوير. يف املايض، كانت تستخدم إجراءات 

التسجيل االنتقائية إلثناء بعض املواطنني عن التصويت– كان 
أبرزها، األمريكيون األفارقة يف الجنوب. أما اليوم، فإن قانون 

حقوق التصويت يحظر هذه املامرسات التمييزية.
تحّدد كل والية رشوط تسجيل الناخبني الخاصة بها. ويُفرض 

عىل املواطنني الذين ينتقلون من مكان إقامتهم إعادة تسجيل 
أسامئهم يف مكان إقامتهم الجديدة. يف بعض األحيان، كانت 

الواليات تجعل عملية التسجيل أكرث سهولة، ويف أحيان أخرى 
كانت تشّدد هذه الرشوط. يف العام 1993، أجاز قانون تسجيل 

الناخبني القومي للمواطنني التسجيل للتصويت عندما يجّددون 
رخصة قيادة سياراتهم التي تصدرها واليتهم. تسمح بعض 

الواليات للناخبني بالتسجيل يف يوم االنتخابات. ولكن مؤخرًا، 
أصدرت بعض الواليات قوانني تفرض إبراز الهوية التي تصدرها 

الحكومة أو تلغي حق التسجيل يوم االنتخابات.

ت   •
صوي

الت
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يجب أن يتأكد مسؤولو االنتخابات من أن كل ناخب 
مؤهل يريد التصويت موجود عىل قامئة التسجيل. كام يجب 

عليهم أيًضا أن يستثنوا من القامئة أولئك الذين هم غري 
مؤهلني )عادة ألنهم صغار السن أو ال يعيشون يف الوالية(. 
بصورة عامة، ينبغي عىل املسؤولني املحليني عن االنتخابات 

إبقاء أسامء الناس عىل قوائم االنتخابات، حتى وإن مل يكونوا 
قد صّوتوا مؤخرًا، بداًل من استثناء الناخبني املحتمل أن يكونوا 

مؤهلني. عندما يصل شخص غري مدرج عىل قامئة التسجيل 
اىل صندوق االقرتاع، يصدر املسؤولون له، عادة، بطاقة اقرتاع 

مؤقتة ليسجل صوته. وفقط بعد مراجعة أهلية هذا الشخص 
)وهذا يحدث عادة بعد يوم االنتخابات(، يُعد هذا الصوت.

يتعني أيًضا عىل من يديرون االنتخابات تصميم بطاقات 
اقرتاع لكل عملية انتخابية. ويجب أن يتأكدوا من أن جميع 
املرشحني املرّصح لهم بالرتشيح مسّجلون، وأن جميع القضايا 

املطروحة التخاذ قرار بشأنها، مكتوبة بصورة صحيحة. وعليهم 
أن يحاولوا جعل عملية االقرتاع بسيطة وواضحة قدر اإلمكان.

ال توجد معايري عىل املستوى القومي لشكل بطاقة 
االقرتاع، لكن القانون الفدرايل يفرض أن يوفر اإلداريون بطاقات 

اقرتاع بعدة لغات عندما تكون نسبة معينة من السكان يف 
واليتهم ال تتحدث اللغة اإلنجليزية كلغة أساسية.

وحيثام حلّت آالت التصويت محل بطاقات االقرتاع 
الورقية، تقع عىل عاتق املسؤولني املحليني مسؤولية اختيارها 

وصيانتها. كام ينبغي عىل املسؤولني املحليني أيًضا توظيف 
وتدريب عدد كبري من املوظفني املؤقتني للعمل ملدة 10 إىل 15 

ساعة يف يوم االنتخابات.

•  يتطلب األمر 
آلالف املتطوعني 

واملسؤولني 

املحليني إلدارة 

االنتخابات 

األمريكية.



ت   •
صوي

الت



كيف يصّوت األمريكيون؟ ✪
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مبا أن السلطات املحلية وليس السلطة القومية الواحدة هي 
التي تدير االنتخابات، تستطيع املناطق املختلفة- حتى تلك 

املوجودة يف الوالية نفسها- أن تعتمد أنواًعا مختلفة من 
بطاقات االقرتاع وتكنولوجيا التصويت. 

واليوم، ال يقوم سوى عدد قليل جًدا من الناخبني 
األمريكيني بتعليم بطاقات االقرتاع بوضع إشارة "X" بجوار اسم 
املرشح. وذلك ألن العديد من املناطق تستخدم أنظمة برصية 
متسح ميكانيكيًا بطاقات االقرتاع التي ميلؤها الناخبون بدوائر 

أو بتوصيل الخطوط. ومع هذا يستخدم البعض اآلخر تشكيلة 
واسعة من أجهزة التصويت امليكانيكية املختلفة.

خالل السنوات األخرية، تبّنت عدة واليات إجراءات تجعل 
بطاقات االقرتاع متوفرة للناخبني قبل االنتخابات. وقد بدأ هذا 
امليل بوضع مادة قانونية تتعلق ببطاقات اقرتاع الغائبني، التي 

تصدر للناخبني الذين يُتوقع أن يكونوا بعيدين عن منازلهم 
)ومكان تصويتهم( يوم االنتخابات. حّررت بعض الواليات 

والسلطات القضائية املحلية تدريجيًا هذه املادة، وسمحت 
للمواطنني بالتسجيل "كناخبني غائبني بشكل دائم" وبدأت 
بإرسال بطاقات االقرتاع بالربيد إىل منازلهم. تجري واليتان- 
أوريغون وواشنطن- انتخاباتهام بالكامل عرب الربيد. يعيد 

الناخبون الغائبون عادة بطاقات اقرتاعهم بعد تعبئتها بالربيد.
تسمح بعض الواليات اآلن للمواطنني بالتصويت قبل ثالثة 
أسابيع من يوم االنتخابات باستخدام آالت التصويت يف مراكز 
التسوق واألماكن العامة األخرى. يتوقف املواطنون يف الوقت 

املناسب لهم لإلدالء بأصواتهم.

•

•  يُستعمل العلم 
األمرييك كستارة 

خلفية خالل 

تصويت الناس 

يف مدرسة 

ليندل يف بلدة 

لونغ بيتش، 

بوالية نيويورك، 

يف 6 كانون 

الثاين/نوفمرب 

.2012

ت   •
صوي

الت
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هل يؤثر االقرتاع املبكر عىل نتائج 
االنتخابات؟

كال، ألنه حتى عندما يصّوت املواطنون يف وقت مبكر، 
لن يتم احتساب أصواتهم حتى إغالق مراكز االقرتاع ليلة 
االنتخابات. وهذا ما مينع نرش معلومات رسمية حول أي 
مرشح بات متقدًما أو متأخرًا، األمر املمكن أن يؤثر عىل 

الناخبني الذين ال زالوا ينتظرون يوم االنتخابات للتصويت.
اليشء الوحيد املشرتك بني جميع املناطق األمريكية 

هو عدم فرز األصوات رسميًا أو نرشها إال بعد أن تُغلق 
صناديق االقرتاع.

عىل الرغم من أن شبكات التلفزيون األمريكية غالبًا ما 
تجري استطالعات مشرتكة للذين صوتوا للتو يف االنتخابات 

القومية، فقد بدأت هذه املامرسة تتعرّض للتدقيق 
واالنتقاد خالل السنوات األخرية.

✪

•  يصوت العديد 
من األمريكيني 

بواسطة بطاقات 

االقرتاع الغيايب. ال 

تُحتسب أصواتهم 

إال بعد يوم 

االنتخابات.
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ما الذي ستفعله الواليات املتحدة للمحافظة 
عىل نزاهة االنتخابات يف املستقبل؟

✪
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كان أحد الدروس املهمة املستخلصة من االنتخابات الرئاسية 
املتقاربة للغاية يف العام 2000 أن طريقة إدارة االنتخابات 

والتحديات املرتبطة ببطاقات االقرتاع وعد األصوات التي جرت 
مواجهتها يف والية فلوريدا، ميكن أن تحدث يف أي مكان تقريبًا 

يف الواليات املتحدة. ولذا جرى التكليف بإعداد العديد من 
الدراسات، واستمعت مجموعة متنوعة من اللجان إىل أقوال 
الشهود الخرباء، وسجلت عدة  شهادات حول رضورة اإلصالح.

يف العام 2002، أصدر الكونغرس قانون مساعدة أمريكا 
يف التصويت ملعالجة املشاكل الناتجة عن انتخابات العام 
2000 ولتوقّع املشاكل الجديدة املمكن أن تحدث. أواًل، 

مّولت الحكومة الفدرالية جهود الواليات والحكومات املحلية 
الستبدال البطاقة املثقوبة وآالت التصويت التي عفا عليها 
الزمن. وثانيًا، أنشأت لجنة للمساعدة االنتخابية ليك توفر 

املساعدة التقنية يف االنتخابات املحلية وملساعدة املسؤولني 
املحليني عىل وضع معايري ألجهزة التصويت. وتدرس الهيئة 

تصميم آالت التصويت وبطاقات االقرتاع وأساليب التسجيل 
والتصويت املؤقتة، وتقنيات ملنع التزوير، وإجراءات توظيف 
وتدريب العاملني يف االستطالعات، وبرامج لتثقيف الناخبني.
يسمح قانون مساعدة أمريكا يف التصويت بتوسيع كبري 

لدور الحكومة الفدرالية يف مسألة كانت ترُتك تقليديًا إىل 
اإلدارات املحلية. ولكن اإلصالحات التي اعتمدت قد ساعدت 

يف استعادة الثقة بالعملية االنتخابية يف الواليات املتحدة.

•

•  الناخبون 
يف ساحة 

يونيفرسيتي 

بارك بوالية 

مريالند، 

انتظروا ساعات 

من أجل 

التصويت يف 

انتخابات العام 

.2008

ت   •
صوي

الت
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