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   العالقة بين الكونغرس األمريكي والبيت األبيض
 في ظل العالقات الخارجية

 
 هاشم حسن حسين الشهواني

  مدرس مساعد/مركز الدراسات اإلقليمية/جامعة الموصل
 البحث مستخلص

حددتتت العالقددة بددين الكددونغرس األمريكددي والبيددت األبدديض مجمومددة مددن العوامددل منهددا 
الحددلا الجمهددورل والحددلا الددتيملراني اللددقان و ددعا تلاليددت  العالقددة بددين الحددلبين الر يسددين

ممارسة النشان السياسدي  ومدن  دم هنداا جمامدات ال دغن التدي تعكدس مصدالة اقتصداتية 
وسياسددية وتينيددة وجمامددات حلددو  النسددان والمددتافعين مددن البي ددة  ولعددل ابددرل العوامددل 

يس مسددلوليات وصددالحيات وأشددتها تددا يرا هددو التسددتور الددقل بددتورر مددنة الكددونغرس والددر 
مختلفة في مجال العالقات الخارجيدة  وخاصدة فدي مسدالة شدن الحدروا ولنالمدا كدان هنداا 

 العتيت من النلامات التي تتور حول تسالل أين يبتأ قرار إمالن الحرا؟
فلددت خددول التسددتور األمريكددي الددر يس مسددلولية شددن الحددرا بصددفت  اللا ددت األملدد  

ل الكونغرس إمدالن الحدرا وتمويلهداع ومليد  تميدلت العالقدة لللوات المسلحة  بينما خو
بددين الجددانبين حددول المسددا ل الخارجيددة بنددو  مددن التددوالن النسددبي  فكانددت ميددل  التددرابن 

   والتاللم بين قرارات الر يس والكونغرس هي السمة البارل ع
  ملتمة

ائماة باين تنعكس طبيعة النظاام والحيااا السياساية األمريكياة علاال العالقاات ال 
الكااونغرس والبياات األباايلك وكااالت علااال التركيبااة ايجتماعيااة التااي تتكااون منهااا 

 األحزاب الرئيسةك التي ينبثق عنها الكونغرس وبالتالي يتم انتخاب الرئيس. 
فالنظااام السياسااي األمريكااي لااه خصوصاايته فهااو يختلااة حتااال عاان األنظمااة 

ياااات المتحااادا األمريكياااة يسااايطر الديم راطيااة األخااارلك فالحيااااا السياساااية فاااي الوي
اإلطااار الشااامل يشااكالن همااا ف عليهااا الحزبااان الرئيسااان الجمهااورق والااديم راطي.

لوضااااال ت الياااااد ممارساااااة النشااااااط السياساااااي فاااااال تخضااااال هاااااا  األحااااازاب لنظاااااام 
رقاباااة  الحااازب علاااال المساااتول ال اااومي ييماااارس أنإياااديولوجي محاااددك فااانالحظ 
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يااااتك بحياااف تجاااد فاااي كااال ويياااة حزباااا دائماااة وفعالاااة علاااال فروعاااه فاااي الوي
 .ديم راطياك وحزبا جمهورياك لهما است الل نسبي كبير

والبياااات األباااايلك وقااااد تنشااااا بينهمااااا  سوتتشااااابت العالقااااات بااااين الكااااونغر 
خالفات تصل في أحيان كثيرا حد اتهام بعضهما الابعل بالت صاير أو ربماا 

ال ضااااا والمحااااكم  رمياااه بالخياناااة لاماااة وبالتاااالي يمكااان ان ياااودق الااات إلاااال
 العلياك 

هناااات ماشااارات فاااي تااااريم الويياااات المتحااادا تشاااير إلاااال وجاااود تضاااارب 
السااالطة التشاااريعية والسااالطة التن ياياااةك  كواختالفاااات حصااالت باااين السااالطتين

وحصل بينهما تنافس إزاا قضايا خارجية تعرضت لها الوييات المتحداك وقد 
رس واساااتطاع زعمااااا حصااال أن طغااات سااالطة الااارئيس علاااال سااالطات الكاااونغ

أمريكيااون الحصااول علااال صااالحيات واسااعة وخاصااة فااي أوقااات الحااروب أو 
األزماااات بعااااد الحاااارب العالميااااة الثانيااااة يسااايما فااااي حاااارب فيتنااااامك ممااااا دعااااا 

وضااااعت باااااكاا  ةالكااااونغرس إلااااال إيجاااااد تشااااريعات جدياااادا وضااااوابط دسااااتوري
ت لضاامان عاادم طغيااان إحاادل الساالطتين علااال األخاارل ولتحااد ماان صااالحيا

 الرئيسك حتال يتنتهي األمور إلال ان راد  في السلطة.
البحااااااف يساااااالط الضااااااوا علااااااال العالقااااااة بااااااين البياااااات األباااااايل األمريكااااااي 
والكاااااونغرس مااااان خاااااالل خمساااااة محااااااورك تنااااااول المحاااااور األول الماشااااارات 
التاريخياااة لتلااات العالقاااة التاااي طالماااا أظهااارت وجاااود حاااايت خل ااات ناااوع مااان 

محور الثااني تنااول البحاف دوائار صانل ال ارار التنافس بين السلطتين. وفي ال
السياسي األمريكي وارتباطها بكال الجانبين التشاريعي والتن يااق. أماا المحاور 
الثالاااف فيركاااز علاااال العالقاااة الدساااتورية باااين الجاااانبين وحااادود هاااا  العالقاااة. 
ويعالج المحاور الرابال العالقاة باين الحازبين الرئيساين الجمهاورق والاديم راطي 

وييات المتحداك وتأثيرهاا علاال العالقاة باين الكاونغرس والبيات األبايل. في ال
صاااالحيات الااارئيس  الأماااا المحاااور األخيااار فكاااان بشاااكل مختصااار يركاااز علااا

 الدستورية.
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 البيت األبيضبالكونغرس  ةلعالق ةلتاريخيالجقور ا
في مجال العالقات الداخلياة فاي إصادار ال اوانين  *نمت سلطة الكونغرس

المتعل ة بالوييات علال نحو ماثر بعد   ضاياوال كالمحلية  ضايالالتي تاثر با
. إا منحت المحكمة العليا للويياات المتحادا 5681انتهاا الحرب األهلية عام 

الكااونغرس األمريكاااي حااق السااايطرا الكاملااة علاااال الويياااتك و الباااا مااا كانااات 
عماااال ومراعااااا قراراتهاااا تتعلاااق بالتجاااارا الداخلياااة وتوزيااال الثاااروات وتنظااايم األ

حيااااف ظهاااار البرنااااامج  كإصاااادار قااااوانين جدياااادا يساااايما فااااي أوقااااات األزمااااات
 روزفلااات( نفااارانكلالشاااامل الجدياااد الااااق ابتكااار  وتبناااا  الااارئيس األمريكاااي )

Franklin Roosevelt 5311-5391  رئاسااته الرابعااة عاااام  أبااانالاااق تااوفي
ماان  - 5311 -5391 كHarry Truman (هااارق ترومااان)فخل ااه نائبااه  5391

. ل ااد 5393اجاال مواجهااة األزمااة ايقتصااادية والتجاريااة التااي مربهااا البلااد عااام 
 ناواحي الحياااكشمل البرناامج إصادار قاوانين جديادا أثارت ت ريباام علاال معظام 

ومااان ضااامنها ال اااوانين التاااي تاااند علاااال إعطااااا الحاااد األدناااال مااان الرواتاااب 
ج الزراعاي. اساتمرت وظروة العملك وحماية اتحادات العمالك وتنظيم اإلنتاا

السااالطة الوطنياااة تتناااامال تحااات ضاااوابط ال اااانون التجاااارق حتاااال بعاااد الحااارب 
 . (3)3391 -3393العالمية الثانية 

فااي مجااال العالقااات الخارجيااةك التااي هااي محااور الدراسااةك فكاناات أولااال  أمااا
مظااااهر وجاااود تناااافس باااين الكاااونغرس والبيااات األبااايل عنااادما حااااول الااارئيس 

فااي فتاارا  Woodrow Wilson 5351-5391 و ولساان(ر وداألمريكااي األساابق )
الحااارب العالمياااة األولاااالك الااااق رأل ضااارورا رباااط باااالد  بالعاااالم ال اااديمك وفااات 
عزلتها ومان ثام شااركت الويياات المتحادا فعاالم باالحرب الكبارلك ولكنهاا عاادت 

الكاونغرس  هرفضاطلباه الااق  كما أصر ويلساون علاال .(2)إلال النزعة اينعزالية
المشااركة فااي المجااال و إلااال عصابة األماام المتحاادا  الويياات المتحااداضاام بشاان 

األوربياااة المجتمعاااة فاااي  فطااارب مبادئاااه األربعاااة عشااار علاااال الااادول كالسياساااي
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ك وهاااي مبااااد  كانااات تتضااامن إقاماااة 5353مااااتمر الصااالا فاااي بااااريس عاااام 
 كالعالقات الدولية علال قواعاد أخالقياة وقانونياة حساب الم هاوم األمريكاي لهاا

بيد أن ها  المحاولة فشالت لثالثاة أساباب  كاعتبارات توازن ال ول علالليس و 
كااااااان أولهااااااار رفاااااال الكااااااونغرس األمريكااااااي فاااااات عزلااااااة الوييااااااات المتحاااااادا 

 .(9)األمريكية
وفاااي فتااارا الثالثيناااات وحتاااال بداياااة السااابعينات مارسااات السااالطة التن ياياااة 

ول الااارئيس احتكاااارا هاااائال فاااي تسااايير الشااااون الخارجياااةك وتعاااود قصاااة حصااا
األمريكااي علااال ساالطات شاابه مطل ااة فااي مجااال الشاااون الخارجيااة إلااال فتاارا 
الحاارب العالميااة الثانيااة والتطااورات التااي تلتهااا والتااي عرفاات بااالحرب البااارداك وقااد 

يشااارت مجلااس الشاايو  رئاايس الجمهوريااة  أننااد الدسااتور بشااكل ضاامني علااال 
بااارا م المعاهااادات بمواف ااااة فاااي سااالطاته بشاااان السياساااة الخارجيااااةك فيكاااون ع اااد وا 

مااعنا ومنحاازا فاي دعام  مجلس الشيو ك وعلال وجه العموم فان الكونغرس كاان
الاارئيس فااي معظاام مبااادرات السياسااة الخارجيااةك ولكاان ساالطات الرئاسااة  ياار 

تااودق إلااال تااوترات  أنالمعتااادا فااي مجااال العالقااات الدوليااة كااان ماان الممكاان 
تكااااررت علااااال ماااادل الع ااااود حااااادا بااااين الكااااونغرس والبياااات األباااايل والتااااي 

الماضية كلما ع د األمريكان العزم علال دخول حرب معينةك أو اجتياز أزماة 
-5381)داخليااة أو خارجيااةك واباارز األمثلااة فااي هااا  المرحلااة تجربتااي فيتنااام 

5391)
 Water Gate()وفضيحة ووتر يت (9)

().  
التاي تثبات أما الحرب األمريكية في فيتنام فكاان هناات العدياد مان األمثلاة 

أن ث ل اتخاا ال ارار فاي مجاال السياساة الخارجياة كاان مركاز  البيات األبايلك إا 
نجااد أن كافااة األمااور المتعل ااة بحاارب فيتناااامك لاام تعاارل علااال الكااونغرس الااااق 
كان علال علم ف ط بما ي دم له من معلومات مان جاناب البيات األبايلك وعنادما 

لتااااي وصاااا ت ا Pentagon (بنتاااااجونالوزارا الاااادفاع األمريكيااااة )تاااام نشاااار وثااااائق 
الكاااونغرس  أناتضاااا بجاااالا  أسااالوب إدارا البيااات األبااايل للحااارب ال يتنامياااةك

 L.Jonson خاااادع فااااي كثياااار ماااان األحيااااانك وان الاااارئيس )ليناااادون جونسااااون(
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 الحرب هنات في أب/الكونغرس لتوسيل  قد حصل علال مواف ة 5386 -5381
كاملاااة للكاااونغرس عااان بنااااا علاااال ت اااديم صاااورا  يااار  5389أ ساااطس عاااام 

وتاااادريجيا بااادأت ح ااااائق جديااادا تاااادعم شاااكوت الكااااونغرس والشااااعب  كالح اااائق
األمريكااااي بشااااان ان ااااراد البياااات األباااايل بصاااانل ال اااارار فااااي مجااااال السياسااااة 

يااات بااادأ الكاااونغرس بااادعم ن اااوا  بشاااكل واضاااا وزادت  تر و الخارجياااة. وبعاااد و 
ة السياساااة بااال وزادت أيضااا شاااكوكه فااي ساااالماألمريكاايك معارضااته للااارئيس 

بادا الصاراع يتجادد  االتي يتبناها البيت األبيل في بعل المساائل. ومان هنا
بااين البياات األباايل والكااونغرس حااول مصاادر ال اارار فااي السياسااة الخارجيااةك 
ور ااام أن الااارئيس ظااال يحااات ظ بحرياااة العمااالك إي اناااه أصااابا خاضاااعا لرقاباااة 

 .(1)الكونغرس شديدا جدا من جانب مجالس
 Ritchard )ريتشاارد نيكساون(األمريكاي عهاد الارئيس  يدا الكاونغرس فاابا

Nixon 5386- 5399  فاي أول الساابعيناتك بعاادا مبااادرات ماان قبلااه اسااتهدفت
الحاااد مااان صاااالحيات السااالطة التن ياياااة فاااي مجاااال خاااول الحااارب والشااااون 

من األمور التي توخاا فاي الحسابان فاي هاا  المرحلاة الجدياداك و . (6)الخارجية
اكتسب حرية نسبية في الحركة بعد فوز  باينتخابات فاي  الرئيس نيكسون إن
علاااال أن هاااا  الحركاااة لااام تااادم طاااويالم ين  ك5386 ناااوفمبر تشااارين الثااااني/ 9

اينتخابات أس رت عن فوز الديم راطيين بأ لبية فاي م اعاد الكاونغرسك مماا 
للكااااونغرس فااااي يناااااير  31عناااادما باااادأت الاااادورا والاااات  لحكومااااةاحاااادد حركااااة 

5391
(7)  .       
رسك حيااف احتاال اان الضااغط ياازداد علااال الاارئيس نيكسااون داخاال الكونغاااكاا

 أب/ 9الحاازب الااديم راطي أ لبيااة الم اعاادك فاتخااا عاادد ماان الشاايو  قاارارا فااي 
أ ساااطس بضاااارورا إصاااادار مجلاااس الشاااايو  قاااارارا بساااحب ال ااااوات األمريكيااااة 

شاااااط الم اتلااااة فااااي الهنااااد الصااااينيةك وقطاااال ايعتمااااادات الماليااااة الخاصااااة بالن
 رأمرينتح يق  شرطالعسكرق هنات في مهلة ثالثة شهور 
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 أوير أن تطلق فيتنام الشمالية سراب جميل أسرل الحرب األمريكيين. 
 .(8)ثانيار أن توضا فيتنام الشمالية مصير الم  ودين األمريكيين

 فاااي أهميااة التحااويت فاااي العالقااة بااين الكاااونغرس والساالطة التن يايااةإن      
 ر ثالف مسائل تكمن أهميتها فيتلت ال ترا  انتخابات

هاااا  اينتخاباااات جااارت فاااي فتااارا تغييااارات عمي اااة فاااي عالقاااة السااالطات  إنأوير 
 بالت السلطة التن ياية والسلطة التشريعية. عنيبعلك ونببعضها 

هنااااات منافسااااة شااااديدا بااااين رئاااايس الجمهوريااااة )الساااالطة التن يايااااة(  إنثانيااااار 
أسااالوب اتخااااا ال ااارار فاااي و عيةك حاااول إدارا والكاااونغرس السااالطة التشاااري

الشااااون الخارجياااةك إا يساااعال الكاااونغرس إلاااال اساااتعادا كافاااة السااالطات 
 الممنوحة له دستوريا في هاا المجال.

الويياات المتحادا دخلات مرحلاة دقي اة للغاياة فاي الشااون الخارجياةك  إنر ثالثا
 .(3)بسبب حجم وأهمية مصالحها والتزاماتها الدولية

الكااااونغرس  صااااالحياتالحاااارب العالميااااة الثانيااااة انخ اااال مسااااتول ومنااااا 
بصورا عامة في الشااون الخارجياة وارت عات وتيارا تادخل الارئيس ومستشااريه 

. وعلااال الاار م ماان الن ااوا (33)الم ااربينك ومجلااس األماان ال ااومي بصاا ة خاصااة
الكبير الاق يتمتل به الكونغرس علال جوانب رئيسية من المعوناات الخارجياة 

ات األسالحة. إي أن األماار بلال بالراسااا ومستشاااريهم حادا جعلهاام ومخصصا
السياسااة الخارجيااة تخضاال لساالطتهم ونشاااطهم بشااكل حصاارق إدارا يعتباارون 

وحااددوا أيضاااك وعلااال نطاااق واساال ماان يملاات صااالحية المشاااركة فااي اتخاااا 
قااارار التن ياااا. وبتطاااور موقااال الرئاساااة اباااان حكااام الااارئيس جونساااون والااارئيس 

 ة خاصااااة بلاااال الاااارئيس حااااد ممارسااااة دور حاساااام فااااي تطااااوير نيكسااااون بصاااا
وفاااي ظااال بعااال اإلداراتك كماااا كانااات حاااال  كالسياساااة الخارجياااة ومواكبتهاااا

رئاسااة )جيرالااد   أبااانوزياار الخارجيااة  Henry Kissinger)هناارق كيساانجر( 
كاااان وزيااار الخارجياااة المحااارت الااارئيس  Gerald ford5399-5398  فاااورد(

 .(33)للسياسة الخارجية
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منااا ساابعينات ال اارن الماضااي دورا  مااارسعلااال الاار م ماان ان الكااونغرس و 
اكبااار فااااي صااانل السياسااااة الخارجياااة األمريكيااااةك ف اااد كاناااات تن صاااه المبااااادرا 
الح ي ياة ينتازاع الساايطرا علاال السياسااة الخارجياة مان البياات األبايل. هنااات 
عااادا أساااباب وراا عجاااز الكاااونغرس عااان منافساااة الرئاساااة فاااي إدارا الشااااون 

 وتتضمن ها  األسباب ما يلير كخارجيةال
احتكار السلطة التن ياياة للمعلوماات فاي مجاال ايساتخبارات والدبلوماساية  -5

 والدفاع والتجارا وأشياا أخرل.
فالتجااااارا العالميااااة وتاااااريم الدبلوماسااااية  طري ااااة عماااال الشاااااون الخارجيااااة. -9

ك والسالطة والشاون الث افية والت نياات العساكرية تتطلاب معرفاة تخصصاية
 التن ياية لديها الموارد لتوظية الخبراا والحصول علال البيانات الت نية. 

إن الساالطة التن ياياااة تمساات بالياااات السياسااة الخارجياااةك وكمااا ت ااادم ف نهاااا  -1
تتخا ال رارات في بعل األحيان بدون التشاور مل الكونغرس وخصوصا 

 . (32)في مجال األمن ال ومي
 Gemmy 1976الارئيس األمريكاي )جيماي كاارتر(وفي كاالم منساوب إلاال 

Carter- 1980  يعترة فيه بوجود إخ اقات فاي العالقاة باين الجاانبين ويوجاه
رس واإلدارا ليكشاااة عااان بعااال الجواناااب اات األثااار ااتهاماتاااه نحاااو الكونغااا

ر كمااا يجاب عان قل ااي ان الممكان أن اعبااالساي  كماا اسااماها في اولر  لايس ماا
ن اارسه المصالا الخاصة فاي واشانطن ف اي كثيار مافي األثر السي  الاق تم

دات ارس الااين ياتم شارااهم شارعيا بالتهدياااألحيان يمكن إقناع أعضاا الكونغ
السياسااية ماان ناحيااةك وبالمكافاايت الماليااة ماان ناحيااة أخاارل وبالتصااويت ضااد 

ق فئاات مالياة باال اة ليسات ف اط حاامصاالا الابالدك الوضال يازداد ساواا المسالا
       .(39)كونغرس واإلدارا إلال إضعاة الضوابط األخالقية هي اتجا  ال

 
 الخارجي األمريكي يالسياس اللرارصنع  توا ر
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تتحاادد عااادا أهااداة السياسااة الخارجيااة للدولااة بمااا يعكااس المصااالا العليااا 
الحيويااة لهااا  الدولااة او ال اااائمين علااال قيادتهااا وتوجيههااااك ثاام يتحاادد أسااالوب 

 أناألهاداة. وفاق تصاور ال اائمين عليهاا. وكماا العمل من اجل تح ياق هاا  
الوييااات المتحاادا األمريكيااة تاارتبط بالتزامااات دوليااة فرياادا فااي حجمهاااك ف نهااا 
تمتاز بنظام مع د للغايةك مان حياف ديناميكياة التاأثيرات والت ااعالت باين ال اول 
السياسااااية داخاااال المجتماااال األمريكاااايك فااااال يمكاااان أن نجااااد إطااااارا رسااااميا لهااااا  

 .  (39)أق بلد في العالم أو فرنساك أوعالتك كما يحدف في بريطانيا الت ا
مااان الناحياااة الرسااامية والهيكلياااة اإلدارياااة هناااات عااادا جهاااات تشاااترت فاااي 

والسياساااة الخارجياااةك باإلضاااافة إلاااال موقااال  األمريكياااة اإلساااتراتيجية صاااناعة
وهاو مكاون مان  ارفتينر مجلاس الشايو  ومجلاس الناواب  الرئاساة والكاونغرس

فضاااال  كتم الكاااونغرس بال ضاااايا الخارجياااة والمرتبطاااة بالسياساااة الخارجياااةهااايو 
الادفاعك  وكاالت وزارتاا الخارجياة ووزارا عن األمور الداخلية للوييات ال يدرالياة

وهي لجناة تابعاة للكاونغرسك لكان األهام  كالخارجية واألمن وهنات أيضا لجنة
تاابل مباشارا إلاال األمان ال اوميك وهاو  باين كال هاا  الهيئاات هاو مجلاس مان

الم اربين مان الارئيس  وعاادا ماا يشاغل هااا المنصاب اقارب الارئيس األمريكاي
 . مباشرا

فهنااات العديااد ماان الجمعيااات والمعاهااد والمراكااز  أمااا خااارج الاادوائر الرساامية
الدفاع والخارجية وتضل بصاماتها علاال فكارا صاانل  البحثية التي تعنال ب ضايا

معهاد أمريكاان )ال اعلاة  يار الرسامية نااكرر ال ارارك ومان باين أهام الماسساات 
 (ماسسااة برادلااي)ك و (دل الشاارق األوسااطامنتاا) و 5391تأسااس عااام  (انتربرايااز
 (مجلاس سياساات الادفاع)ك فضاال عان 5366 (سياساات األمان مركز)و 5311

مصاااانل التمويااال الحربااايك  جاناااب ك هااااا إلاااال(مكتاااب المهماااات الخاصاااة)و
 .(31)لكونغرسوالماسسات اإلعالمية وجماعات ا

وهناااااات أيضاااااا األحااااازاب التاااااي تعاااااد اإلطاااااار الرسااااامي وال علاااااي لممارساااااة 
الحزبين الكبيرين فاي الويياات المتحاداك  أنالمشاركة السياسية. ويمكن ال ول 
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هما اإلطار الشاامل لوضال ت الياد ممارساة النشااط السياساي فاال تخضال هاا  
ال المساتول ال ااومي األحازاب لنظاام إياديولوجي محاددك فاانالحظ ان الحازب علا

ييمااارس رقابااة دائمااة وفعالااة علااال فروعااه فااي الويياااتك بحيااف تجااد فااي كاال 
 أنوييااة حزبااا ديم راطياااك وحزبااا جمهورياااك لهمااا اساات الل نساابي كبياارك كمااا 
 أن .ايتجاهاااات داخااال الحااازب تختلاااة مااان منط اااة إلاااال أخااارل داخااال الويياااة

يكياااااة يتخضااااال للت سااااايم ايتجاهاااااات السياساااااية فاااااي الويياااااات المتحااااادا األمر 
نمااا تخضاال للت ساايم الجغرافاايك فنجااد  الشاامال يمتاااز باايراا أكثاار  أنالحزبايك وا 

تحررا والجنوب بيراا متح ظةك وان وييات زراعة ال طن في الجنوب والوسط 
تح ظا من الوييات الغربية. ومن جهة أخرل تخضل الماثرات الح ي ياة  أكثر

ات الضاااغط المختل اااةك وهاااو محااادد لاااه فاااي مجاااال السياساااة األمريكياااة بجماعااا
أهمية خاصة في توجيه ال رار في الوييات المتحداك و البها يعكس اتجاهات 
المصااالا ايقتصااادية للصااناعات الكباارلك وجماعااات الضااغط تعكااس أيضااا 
مصااااالا  ياااار اقتصااااادية مثاااال الجماعااااات الدينيااااةك او الجماعااااات السياسااااية 

لتي تدافل عن ح وق اإلنساانك أو وخاصة الصهيونيةك أو بعل الجماعات ا
 .(36)حماية البيئة

تاااااثر علااااال مجريااااات األمااااور ماااان خااااالل  أنوهااااا  الجماعااااات تسااااتطيل 
الضاااغط علاااال البيااات األبااايل والكاااونغرسك و الباااا ماااا تتخاااا هاااا  الضاااغوط 
إشااكاي مختل ااة تتااراوب مااا بااين تااأثير الصااوت اينتخااابيك وتااأثير المساااعدات 

ة مااان جاناااب أصاااحاب الماااال والشاااركات الكبااارل. المالياااة للحماااالت اينتخابيااا
ن اااارق بااااين الضااااغوط التااااي تمارسااااها هااااا  الجماعااااات علااااال  أنولكاااان يجااااب 

الكااونغرسك وعلااال البياات األباايل والت رقااة تجرنااا إلااال مسااائل دقي ااة ومع ااداك 
تتعلاق باانظم التااأثير علااال اتخاااا عضاو مجلااس الشاايم وعضااو مجلااس النااواب 

وال ااارق الاارئيس  س اللجنااة ومااا إلااال الاات.قاارار ك ونظااام اللجااانك وساالطات رئااي
رئاايس الجمهوريااة شااخد واحااد ين اارد باتخاااا ال اارارك ولكنااه فااي  أنيكمان فااي 

الوقااااات ن ساااااه مركاااااز تجميااااال ااراا وايتجاهاااااات مااااان مصاااااادر عدياااااداك أماااااا 
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الكونغرس فيضم عدد كبيار جادا مان األعضاااك وكال عضاو لاه صاوت يعتاد 
التاأثير  ان الااين يمكانهم إلاال حاد ماابه ثم هنات مراكز قول مثل راسااا اللجا

علال مجريات األمور. ويكمن ال ارق الثاني في ال رار الاق يتخا  الكاونغرس 
ورئاايس الجمهوريااةك فاااألخير قاارار  اا طبيعااة تن يايااة وسااريعةك أمااا الكااونغرس 
ف راراتااااه اات طبيعااااة تشااااريعية تجاااايا بناااااا علااااال متطلبااااات ومسااااائل طويلااااة 

ر العاجلة التي يعرضها رئيس الجمهوريةك او كارد األجلك ماعدا بعل األمو 
 .(37)فعل ل رار اتخا  الرئيس

ال ااااارار ملزماااااام لااااامدارا األميركياااااة مااااان الناحياااااة المادياااااةك إا يتاااااولال  دويعااااا
العساكرية أو رفضاها. وجااا فاي ال ارار الااق  الكونغرس حاق تمويال المشااريل

ات المتحادا تميال اتخا  الكونغرس حول العراق الااق ناد   أن سياساة الوييا
عسااكرية لغاارل اينتشااار الاادائم لل ااوات األميركيااة  إلااال عاادم بناااا أيااة قاعاادا

ألميركاي )جااورج س االمسالحة فاي العاراق . ول اات ال ارار إلاال تصااريحات الارئي
ووزيااار الاااادفاع )روبااارت  يااااتس( باحتماااال  وجااااود  G.W.Bushبااااو ( دبلياااو 

الكااورق الشاامالي  فااي األميركيااة علااال  اارار  النمااواج  مطااول وباااق  لل ااوات
هااااا  التصااااريحات  أن. واعتباااار الكااااونغرس 2007 مايو/أياااارك ويونيااااو/حزيران

ال اارار   تناااقل التصااريحات الساااب ة للاارئيس والمساااولين فااي اإلدارا . ول اات
باااأن  العاااراقيين ييايااادون  9119ال تصاااريا باااو  فاااي ابريااال /نيساااان عاااام اإلااا

ك باإلضاافة إلاال تصاريا  ياتس من دون نهاياةك وي تاياد أميركاا الات  احتالل
ك بأناه  يتوجااد لادينا ر باة فااي بنااا قواعااد دائماة فااي 2337شااباط  فاي فبرايار/

   .(38)العراق 
 
 
 
 

 العالقة التستورية بين البيت األبيض والكونغرس
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والرئيس مساوليات وصالحيات مختل ة  الكونغرس منا الدستور األمريكي
د من النزاعاات تادور حاول تسااالك في شن الحروب ولطالما كان هنات العدي

قرار وصالحيات إعالن الحرب وأيان ينتهايو وقاد ظهار نماواج عان  أين يبدأ
هاااا الناازاع ماااخرا فااي مسااألة الحاارب علااال العااراق والاات ماان خااالل مشااروع 

اكبااار النزاعاااات المتعل اااة باااين  قاااانون تمويااال الحااارب الااااق أشاااعل واحااادا مااان
في  قال الرئيس بو  9119يناير  /كانون الثاني 51في  .الرئيس والكونجرس

 زماان الحاارب حصااول ال ااوات فااي خطابااه اإلااعااي األساابوعي إنااه يتعااين

 األميركية علال التمويل الالزم لمواصلة مهامها في الدفاع عن أرل الاوطنك
الكااونغرس فااي  وأضاااة أنااه بعااف بطلااب موازنااة دفاعيااة طارئااة م صاالة إلااال

 يااار أناااه أعااارب عااان أسااا ه لعااادم  فبرايااار/ شاااباط لتمويااال العملياااات العساااكرية
تلاات الطلبااتك حيااف مارر مجلااس الشايو  والنااواب عاددا ماان  الكاونغرس إقارار

فيماا هاد د  9116األمريكية بداا من العام  التدابير التي تطالب بسحب ال وات
الارئيس باو  باساتخدام ال يتاو أكثار ماان مار ا و دعاا الكاونغرس إلاال أن يماارر 

الكاااونغرس  ب دون قياااود حتاااال يوق عاااهك ين  لاااه قاااانون التمويااال الاااالزم للحااار 
(33)ميدانيا بتضيي ه الن  اتك فانه ي ي د حركة ال ادا العسكريين

. 

ل الدستور األمريكي الرئيس شن الحرب بص ته ال ائد األعلال لل ا وات ايخو 
لايخاا المساالحة بينمااا ا. أن الكااونغرس قااد ارب وتمويلهاااالكااونغرس إعااالن الحاا و 

األدوات الدساتورية ساما بالتيكال عبار الع اود والجادل ولدياه الكثيار مان  سما
عناادما دخلاات الوييااات المتحاادا الحاارب فااي  الاااق دار بااين الاارئيس الكااونغرس

تشااريعية حااول الموازنااة  . والكااونغرس لديااه أدوات دسااتورية9111العااراق عااام 
للكاونغرس هاو  وماا إلاال الات وهاو يحااول اساتخدامهاك المشاكلة أيضاا بالنسابة

 الدسااااتورية ماااال أنهااااا قويااااة لكنهااااا ليساااات بتلاااات الحاااادا وي يرياااادون أن أدواتااااه
ة بحياااف تحمااال اة الديم راطياااااساااتخدامها بطري اااة تضااار باااالكونغرس واأل لبيااا

م يحااولون اساتخدام أدوات  يار اكياة جادا اة لاالت هااسلبيا جامسااولية أق نتائا
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بسياسااة مختل ااة جدياادا للعااراق تنطااوق علااال  إلجبااار الاارئيس علااال الت اااول
  .(23)ل التخ يل لل وات األميركية هناتبع

ي وم الكونغرس األمريكي بدور هام علال الصعيدين الرسامي والشاعبيك إا 
سااان ال اااوانين التاااي يكاااون موضاااوعها الضااارائب مااان أهااام ال ااارارات التاااي  ديعااا

تصدر ضمن برنامج الكونغرس نظرام إلال ارتباطها بمصالا الغالبية العظماال 
رس الارئيس األمريكاي فاي تعياين كباار الماوظ ين للسكان. كماا يشاارت الكاونغ

المناصاب العلياا فاي  أنوال ضاا ويمكنه ايعترال علال التعييناات مال العلام 
الجهااز التن يااق ييخضال تعيينهاا لمواف اة الكاونغرس كماا هاو الحاال بالنسابة 

ل الدبلوماساي فاان الدساتور خاول افاي المجا أماالمستشار األمن ال اومي ماثالم 
و  مشاااااركة الاااارئيس فااااي إقاااارار تعيااااين الساااا راا األمااااريكيين فااااي مجلااااس الشااااي

الخااارج واعتماااد ساا راا الاادول األجنبيااة بالوييااات المتحاادا وايعتااراة بالاادول 
كماااا تتاااوفر لاااه سااالطة تحكيمياااة اات طاااابل قضاااائي فيماااا يتعلاااق ماااثالم باتهاااام 

طلاب جنحاة التاي تت أوبعد ثبوت قيامه بجريمة  أوالرشوا  أوالرئيس بالخيانة 
مواف ة أ لبية ثلثي الكونغرسك يستطيل الكونغرس محاسبة الرئيس إاا خاالة  

يوقااة حربااام سااما بهااا ووفاار األمااوال الالزمااة لهااا إاا  أنالدسااتورك ويسااتطيل 
رأل أن مااااان  يااااار مصااااالحة أميركاااااا اساااااتمرار هاااااا  الحااااارب. مبااااادئيا يشاااااارت 

المالياةك وكال الكونغرس بكل الوجو  في الحكم بداام بالسيطرا علاال األوضااع 
مشروع وكل موظة هو خاضل إلدارا الكونغرسك والكونغرس أحياناا يماارس 
صااالحيات تتعاادل اختصاصااهك عناادما يوجهااون عريضااة موقعااة يحثااون فيهااا 

  .(23)الرئيس لكي يي عل سياسة معينة

مان العملياات العساكرية األميركياة  الكونغرس األميركاي علاال الحاد أن قدرا
دساتورية تتعلاق إلاال حاد  قضاية سياساية ف اطك ولكنهاا قضاية في العراق ليسات

 الكاونغرس كبيار بنصاود الدساتور األميركاي وبرايتاه لطبيعاة العالقاة باين

 فالدستور األميركي ي سم سلطات الحرب بين .الحروب والرئيس خالل فترات

مركاب يهادة إلاال فارل الرقاباة المتبادلاة  والارئيس بشاكل متشاابت الكاونغرس
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 هاماة مثال قضاية خاصاة فاي ومنال ان اراد أحادهما بالسالطةبين الماسساتينك 

ال ضااااايا التااااي يختلااااة عليهااااا  أهااااموتعااااد قضااااية الحااااروب  .الحاااارب قضاااية
األعلاال لل اوات المسالحةك والموكال  فالرئيس وف ا للدستور هاو ال ائادالطرفانك 

أيضااا مخااول حمايااة  ب يااادا ال ااوات المساالحة فااي أوقااات الحاارب والساالمك وهااو
هجااوم م اااج  دون العااودا للكااونغرس. ولكاان ينبغااي للاارئيس أميركااا ضااد أق 

لطلاااب مواف تاااه علاااال مثااال تلااات  الكاااونغرس فتااارا قصااايرا إلاااال العااودا خاااالل
 قباال شاان حاارب مااا ألن الكااونغرس العملياااتك كمااا ينبغااي لااه طلااب مواف ااة

الحارب وتمويلهااك بينمااا يملات الارئيس ساالطة  الكاونغرس يمتلات سالطة إعااالن
الدستور علال عدم ت ييد الرئيس ال ائاد األعلاال لل اوات ويحرد  .تن يا الحرب

 المسلحة خالل فترات الحروبك ألناه المسااول عان وضال إساتراتيجية الحارب
قباال أن  الاارئيس مواف ااة الكااونغرس وتن يااهاك فااال يع اال ماارا أخاارل أن يطلااب

 . (22)يعطي األوامر بتحريت كل جندق من الجنود األميركيين

الساااب ين  برئاساة وزيارق الخارجياة لجنااة تشاكلتوفاي هااا الصادد اقترحات 
)وارياااااان  5339 -5363را اكااااااي لل تااااااير الخارجيااااااة األمر ا)جاااااايمس بيكاااااار( وزياااااا

هاااااااااادفها  ك5339-5331كااااااااااي لل تاااااااااارا يكريسااااااااااتوفر(ر وزياااااااااار الخارجيااااااااااة األمر 
الااق كاان معماوي باه فاي قانون جديد يحل محل قارار سالطات الحارب  وضل
بك سالطة إقارار الحار  لهاا الجهاة التاي اك لتوضاي5391ال يتنامية عاام  الحرب

أن  أن يتصارة وحاد  أم يجاب الارئيس بادأت اللجناة بالسااالر هال يساتطيلو 
 ع اابك فالساااال علاال وهاااا الانهج بهااا  الصااورا ي لاب الدسااتور رأسااا يستشايرو

اساتخدام ال اواك باساتثناا للارئيس دور دساتورق فاي ت اويل  المناسب هور هال
ة األمريكية ضد هجوم فعلي أو وشيتو وبموجاب للدفاع عن األم التحرت حالة

وياديرها  الكاونغرسك إاا وافاق أن يوصاي بمباشارا الحارب الارئيسالدساتور فادور 
بص ته قائادا أعلاال لل اوات المسالحةك وركازت اللجناة علاال عياوب قارار سالطات 

البحااف عاان بنااود ساالطات الحاارب فااي الدسااتور حيااف تااند  الحاارب باادي ماان
 الحارب وتحدياد شان إقارار سالطة وحد  لاه الكونغرسر أن ةالمادا األولال والثاني
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 ومنا .شن تلت الحرب إقرار كي ية سلطة فله وحد  الرئيس متال يكون التك أما

التشااريعية ومباشارا الحاارب للساالطة التن يايااة كااان  إقاارار الحارب للساالطة سالطة
جاازأ الساالطة والمسااولية يظاال جاازاا ييت إساتراتيجيا واا هاادة. وهاااا الت سايم فااي

وكمااا قااال )جاايمس ماديسااون( احااد ف هاااا الدسااتور األميركااي  .ماان نساايج الدولااة
 ييوجد في أق جازا مان الدساتور أحكام مان ال  ارا التاي تحصار قضاية الحارب 

لسلطة التشريعية. وقالت )كريستيان سااينس مونيتاور( باأن  كال ا أو السلم علال
أماناة. وسالطة بواجباات منصابه بكال  أقسام علاال ال ياام الكاونغرس عضاو فاي

للكاااونغرسك وعااابا ث يااال  إرساااال ال اااوات األميركياااة لل تاااال هاااي واجاااب أساساااي
 أن يتعااملوا مال الكاونغرس يمكن أن يتحمله ف ط نواب الشعبك وعلال أعضااا

  .(29) اختصاصهم وحدهم خول الحرب باعتبارها من سلطة
خلصت اللجنة ال ومية لصالحيات الحربك وهي لجنة تشمل أعضاا مان 

الحاازبينك بعااد عااام ماان الدراسااة إلاال أنااه يجااب إصاادار تشااريل جديااد باادي كاال 
من التشريل الحالي والم ترل أنه يحكم قرار خول الحاروبك والااق يعارة 

. وتااارل اللجناااة أناااه يجاااب أن ياااند (5391قااارار صاااالحيات الحااارب )باسااام 
قبال الادخول فاي  الكاونغرسال انون الجديد علاال مشااورات باين الارئيس وقاادا 

بك ماعاادا بالنساابة للحااايت الطارئااة. وقااد أظهاارت ايست صااااات علااال الحاار 
هناااات محادثاااات باااين  مااادل سااابعين عاماااا أن معظااام األمياااركيين يتوقعاااون أن

والااارئيس قبااال البااات فاااي قااارار باااالحربك وأنهااام قاااد قااااموا باااالت فاااي  الكاااونغرس
 . (29)معظم الحايت

وضاااال والح ي اااة انااااه ماااان الصااااعب علااااال الكااااونغرس وضاااال أيااااة سياسااااة م
التن ياااك وبمعنااال أخاار انااه يمااارس رقابااة ساالبية علااال الساالطة التن يايااة. مثااال 
قانون سلطات الحربك ومنل التمويل عن بعال األ ارال المحاددا للسياساة 
الخارجيااةك ورفاال المصااادقة علااال أيااة معاهاادا قباال تعااديلهاك وتأساايس لجااان 

لمخااابراتك إشااراة علااال ايسااتخبارات فااي أواسااط الساابعينات لمراقبااة مكاتااب ا
ل د منا الدستور مجلاس الشايو  سالطة تعاديل المعاهادات الدولياة والمصاادقة 

رفضهمك ورصاد األماوال لبارامج  أوعليها والمصادقة علال من يعينهم الرئيس 
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السياساة الخارجياة. وفااي الح ي اة فانااه مان خااالل سالطاته فااي تشاريل ال ااوانين 
 أوولكنه ناادرا ماا ي اود  يمكن أن يكون مصدر إزعاج ورقيبا علال السياساتك

فعالياة الكاونغرس تكمان فاي  أني وم بأياة مباادرا سياساية مهماة. ومعناال الات 
قوته السلبية وليس اييجابياة العملياة. هاا  الح ي اة يجاب أي ت سار بماا يعناي 

 . (21)الكونغرس ليس طرفا مهما في الشاون الخارجية أن
في العالقات الخارجية والدليل علال الت أن الكونغرس فرل ن سه ماخرا 

بمحاولااة مناال اشااترات الوييااات المتحاادا فااي عمليااات ح ااظ سااالم تابعااة لاماام 
إلااال بلاادان  NATOالمتحادا والتسااريل بتوسايل حلااة شامال األطلسااي )النااتو( 

عضااااااوا لل يااااااام بمراجعااااااة شاااااااملة  (59)أوربااااااا الشاااااارقية وتشااااااكيل لجنااااااة ماااااان 
ات المتحااادا وهاااو تحاااد كبيااار يحتياجاااات األمااان ال اااومي البعيااادا المااادل للوييااا

مان اللجاان  أخرلللسلطة التن ياية. وباإلضافة إلال ما اكر ف ن ظهور لجان 
التااي تتعاماال ماال التجااارا والمصااارة والشاااون ايقتصااادية األخاارلك هااو مااا 

الكااااونغرس يزال فااااي حالااااة تطااااور مسااااتمر حسااااب مااااا يسااااتجد ماااان  أنياااادلل 
 .    (26)أحداف

اا اختار مجلس الشيو  است خدام صالحياته كأداا مساومةك فان ب مكانه وا 
التاادخل فااي أيااة قضااية سياسااية ت ريبااا ماااثرا فااي ت كياار ال اارع التن ياااق وعملااه 

مان أق شايا أخار كماا هاو الحاال  الباا  أكثاروقوا المساومة ها  مهمة جادا 
في السياسة األمريكية حيف يتم الوصول إلاال ال ارارات عبار المسااومة والحال 

منااه فااي أق  أكثااراا واضااحا فااي صاانل السياسااة الخارجيااة الوسااطك ويباادو هاا
مجال أخر حيف تسعال الوييات األمريكية إلال ت ديم ن ساها فاي صاورا جبهاة 

عمالهااا ويكتساااب ايحتاارام ألموحاادا أمااام العااالم الخااارجي إلعطاااا الشاارعية 
 كأنوال بااااولك إن احاااااد أكثااااار الم اااااويت الشاااااعبية تكااااارارا فاااااي الكاااااونغرس هاااااو 

الكاونغرس والسالطة  أنالسياسة يجب أن تنتهي عند حد المااك وي صد باالت 
يعمااال سااوية فااي قضااايا السياسااة الخارجيااة الرئيسااية التااي  أنالتن يايااة يجااب 

تاااثر فااي المصااالا الحيويااة لامااة. ويشااار عااادا إلااال هاااا التوجااه باصااطالب 
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ائل المتعل ااة ك وهنااات ات اااق علااال أن المساا((Bipartisanshipالتوافااق الثنااائي 
 .(27)باألمن ال ومي األمريكي يجب أي تكون موضوع ن ا  حزبي

وحسب الدستور من حق الكونغرس أن يرفال دعاول قضاائية ضاد السالطة 
د رفعت في ااونة األخيرا وحدا التح ي ات بالكونغرس األميركاي االتن يايةك ف 

الاااق  الاادور البياات األباايل للتعاارة علااال دعااول قضااائية  ياار مساابوقة ضااد
و يرهااااا ماااان شااااركات الطاقااااة فااااي تطااااوير  ENRONلعبتااااه شااااركة )إناااارون( 

وقااال مكتااب المحاساابة العامااة ك سياسااات الطاقااة إلدارا الاارئيس )جااورج بااو (
ي واشانطن طالباا افا ةاألمريكياالمحكماة الجزائياة  في بيان إنه رفل الدعول في

ائاااب اق يترأساااه نال الخااااد بالطاقاااة الااااالعمااا الحصاااول علاااال ساااجالت فرياااق
وأشار المكتب في بيانه إن  محاويتنا المتكررا للتوصال ك ياس ديت تشيناالرئي

ت إدارا بااااو  تسااااليم اورفضااااك "لتساااوية مع ولااااة لهااااا  المسااااألة باااااات بال شاااال
اإلدارا فاااي  الساااجالت الخاصاااة ب رياااق العمااال قائلاااة إن كشااا ها سيضااار ب ااادرا

 دف باسامارب متحااوأعاك الحصول علال نصايحة صاريحة مان خباراا خاارجيين
اإلدارا األميركياة لل تااال حسااب تعبيار  ماان أجاال  ن اسااتعدادااألباايل عا البيات

ال ضااائية فااي هاااا الصاادد. يشااار إلااال  ارا الهيئااةاكساب ال ضااية بواسااطة استشاا
عامااا  61العامااة قباال  أن هااا  هااي الماارا األولااال منااا إنشاااا مكتااب المحاساابة
مثل ها   ائقك وكانتي اضي فيها المكتب السلطة التن ياية للحصول علال وث

 . (28)الخالفات تسول عادا خارج المحكمة
 5361وقاااد قاااال معظااام خباااراا ال اااانون إن قااارارا للمحكماااة الدساااتورية عاااام 

باااان ل قاااارار الاااارئيسك  ياااار دسااااتورق فااااي بعاااال  الكااااونغرسيتعلااااق بساااالطة 
ماان الاارئيس إعااادا قااوات الكااونغرس أجزائااهك حيااف ي ااول ال اارار إنااه قااد يطلااب 

ال عاان طريااق تمرياار قاارار متاازامنك وهاااا أماار  ياار دسااتورقك ماان أماااكن ال تاا
حيف ياند الدساتورك علاال أناه يجاب رفال أق مشاروع قاانون للارئيس للتوقيال 

ولالت يعد قرار الدخول في حارب أصاعب ال ارارات التاي  عليه أو الطعن فيهك
تتخاها الدولاةك وثماة  ماول فاي طري اة توزيال الدساتور لصاالحيات الحارب 
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ال ائاااد األعلاااال لل اااوات المسااالحة( والكاااونغرس )الااااق لدياااه حاااق باااين الااارئيس )
إعاالن الحاارب(. وكاان ااباااا الماسسااون ياأملون أن يكااون هناات تعاااون بااين 
السلطتين التشريعية والتن يايةك ولكن فاي الواقال نجاد أنهماا يتتشااوران دائماا. 
وعناادما ت ومااان بااالتك يكااون هنااات الكثياار ماان الجاادل حااول صااالحيات كاال 

 .(23)ةطر 
 

 بين الجمهورل والتيملرانيالحل بين عالقة لا
تختصاار عالقااة الكااونغرس بالبياات األباايل عالقااة الحاازبين الرئيساايين فااي 

ريم العالقااة هااو تاااريم للتنااافس بااين الحاازبين االوييااات المتحاادا األمريكيااةك فتاا
الجمهورق والديم راطي علال الرئاسة في الوييات المتحدا. ور ام أن الدساتور 

ا ألق مااواطن أميركااي أتاام الثالثااين ماان العماار ومولااود علااال األراضااي يساام
األميركيااة بالترشااا لمنصااب الرئاسااةك إي أن أحاادام لاام يصاال يومااام إلااال البياات 

دون دعااام أحاااد الحااازبين الرئيساااين الاااديم راطي أو  5696األبااايل مناااا عاااام 
الجمهاااورق. فكياااة نشاااأ هااااان الحزباااانو وكياااة تسااانال لهماااا السااايطرا علاااال 

ولماااا لام تظهار علاال الحياا السياسية في أ نال وأقول بلد في العاالمو  مجمل
ها  تسااايت تحتااج إلاال إجاباة الساحة السياسية أحزاب أخرل قوية منافسةو 

ولكان لايس فاي هااا البحاف ألنهاا  بحاف أخارك يودراسة خاصةك ربماا فا وافية
 .(93)حتما ستبعدنا عن صلب الموضوع
 ن ملا البا ما يختل ا يصالن موقل الرئاسة كال الحزبين األساسيين عندم

ال اااوا العساااكريةك وعلاااال إدارا العالقاااات  حاااول قااادرتهم علاااال نشااار الكاااونغرس
الخارجيةك ويرل عدد من الخبراا أن الرئيس األمريكي قاد أظهار سالطة كبيارا 

خااالل شاان  الحااروب منااا انتهاااا الحاارب العالميااة الثانيااةك وي ااول )لااويس  ماان
هاااا   الكااونغرسرال ااانون الدسااتورق فااي مكتبااة  فاايفيشااير( وهااو متخصااد 

يدفل الثمن اان...الرئيس هو ال ائاد العاام  الكونغرسساب ةك و  سنة 11 منزلق
 إن باساتطاعته الااهاب إلاال ك لكان فكارا5963المساول عمليا منا العاام مناا 
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الحرب حينما يشاا متجاهال الكونجرس قد جاات وليدا ح بة ماا بعاد الحارب 
 .(93)الثانية العالمية

وهناااااات أيضاااااا تبااااااين باااااالرأق باااااين الاااااديم راطيين والجمهاااااوريين وبماااااا أناااااه 
علياااه الاااديم راطيونك  سااايطر 9118الكاااونغرس األميركاااي بعاااد انتخاباااات عاااام 

واإلدارا األميركية التي هي جمهوريةك فما يالحظ علال العالقات الداخلية هو 
مااااا دام هنااااات  وجااااود صااااراع بااااين أحاااازاب مختل ااااة والصااااراع مسااااتمر طبعااااا

 انتخاباااااات رئاسااااايةك وأيضاااااا انتخاباااااات للكاااااونغرسك وهناااااات أيضاااااا الحماااااالت
نشاااهد  ماااخرا هااو ت ياايم الوضاال فااي العااراق الاااق لااه  اينتخابيااةك وأكثاار مااا

األماار الاااق ياااثر  9116عالقااة مباشاارا باينتخابااات الرئاسااية فااي نهايااة عااام 
 علال مست بل الحزبينك

لة عليهاا الكاونغرس مال الارئيس األمريكاي أهم ال ضايا التي اختمن كان 
بو ( حول العراق ووجود ال وات األمريكية وقضية تمويال هاا   )جورج دبليو

وال يتااااو الاااااق توقعااااه الجمياااال كااااان مجاااارد بدايااااة عمليااااة بااااين ال اااارع ال ااااواتك 
التشااريعي والتن ياااق كااان عليهمااا أن يت اوضااا ويجاادا طري ااة مشااتركة بينهمااا 

يريااد  أيااا ماان  ي لااديهم واجهااة دسااتورية وهااو مااا يكااونلتسااوية خالفاتهمااا أو 
 ياار الطاارفينك الطاارفين وضااعا ن سااهما فااي موقااة صااعب متشاادد فكااان ماان 

تحديااد مااا هااي النتااائج التااي سااتخرج ومااا هااي الرسااائل التااي سترساالك  الممكاان
وبالتأكيد أن هاا الخطر موجود ين الرسالة األساسية عبرت بأن األمياركيين 

باااالعراق وهااااو اخااااتالة تثياااار   ةكيااااير األم  ااااواتل وجاااود المن سااامون جاااادا حااااو 
 .(92)قة الحزبينامو 

 ان ضاات جلسااة الم اوضااات التااي طااال انتظارهااا بااين زعماااا بااالكونغرس

األباايل بشااأن السياسااة تجااا  العااراق وسااط حالااة ماان ايسااتياا حيااف  والبياات
وبعاد . برفل الخضوع للمساالة عان الحارب اتهم الديم راطيون الرئيس بو 

األبايل أبلال  من ساعة مل كبار المسااعدين بالبيات أكثرمحادثات استمرت 
الصااااح يين بااااأنهم ساااايحاولون ر اااام الاااات إقاااارار مشااااروع قااااانون  الااااديم راطيون
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زعاايم  (هااارق ريااد)وقااال . األميركيااة فااي العااراق وأفغانسااتان لتموياال ال ااوات
أمل في بخيبة  قلت إنني أصبت أن راأل لبية الديم راطية في مجلس الشيو  

رئيسااة مجلااس  (نانسااي بيلوسااي)وأضااافت   .ايجتماااع فهاااا تهااوين ماان األماار
الناااواب وهاااي ديم راطياااة  يشااايا خاااارج مائااادا البحااافك الشااايا الوحياااد الااااق 

يكاااون علاااال مائااادا البحاااف هاااو المسااااالةك وهاااا  اإلدارا ت صاااد إدارا  أنيجاااب 
  .قللمساالة عن ها  الحرب في العرا قط في الخضوع بو  لم تر ب

كتمويل جديد لل اوات  أما ايختالة حول تخصيد نحو مئة مليار دوير
األميركية التي ت اتل فاي العاراق وأفغانساتان بعاد أن أوشاكت التماويالت علاال 

حااول مااا إاا  دخلااوا فااي صااراع الكااونغرس بااو  وأعضااااالاارئيس الن اااد فااان 
وضاال  كاان يتعاين ربااط هااا التموياال باأق شاروط مثاال ر باة الااديم راطيين فاي

 (جوشاوا باولتن)وقاال . جداول زمنية إلنهاا الحرب المستمرا منا أربعة أعاوام
يرفل الديم راطيون علال مايبدو التزحزب عن  : األبيل كبير موظ ي البيت

الااااارئيس لحاااااق ايعتااااارال ويتناااااازع ن اااااس الااااانهج الااااااق أدل إلاااااال اساااااتخدام 
األميااركيينك رواتااب الجنااود  أيضااا بشااأن زيااادا األباايل الااديم راطيون والبياات

 . اناه ضارورق األبايل حيف يسعال الديم راطيون إلال أكثر مما يعت د البيت
بو  يحتجون الرئيس وبعف الزعماا الديم راطيون بمجلس النواب رسالة إلال 

 9.1لمشاروع قاانون أقار  المجلاس يمانا ال اوات زياادا قادرها  فيها علال رفضاه
لااب بهااا اإلدارا وزيااادا المزايااا المائااة التااي تطا فااي المائااة باادي ماان الثالثااة فااي

  .(99)االحياقيد  التي يتمتل بها العسكريون الباقون علال
يواصل الديم راطيون حملتهم للحد من وجود ال وات األميركية في العراقك 

سايطروا علياه فاي ناوفمبر )تشارين  الااق الكاونغرس تشاريعات فاي مان خاالل
بااين الااديم راطيين  لاادائر. وآخاار مسااتجدات الصااراع السياسااي ا9118الثاااني( 

البيات األبايل كاان إصادار مجلاس الناواب  والجمهاوريين فاي الكاونغرس فاي
عساكرية أمريكااة  ك يمنال بناااا قواعاد9119تموز يوليااو/  91 األميركاي قارارام فاي

صاوتامك م ابال  133 دائمة في العراقك وال ارار الااق أقار   البياة مان الناواب باا
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بوجود دائمي  ينية لبالدهماألميركيين بأن صوتا هو تأكيدا من المشرعين  99
وفااي محاولاة للتوفياق بااين الحازبين وجاه الاارئيس األمريكاي جااورج . (99)فاي العاراق

 الكاونغرسأدعاو زعمااا  بو  دعوا إلاال زعمااا الكاونغرس قاال فيهاار  إننايدبليو 
الحاازبين إلااال زيااارا البياات األباايل بعااد ال يتااو لكااي نبحااف فااي ساابل تح يااق  ماان

(91)المسألة  ي ها ت دما ف
. 

تحااول موضااوع العااراق إلااال موضااوع صااراع داخلااي فااي الوييااات المتحاادا 
الاااديم راطيين اكتساااحوا المجلاااس علاااال  أنباااين الحااازبين الرئيسااايين. يننساااال 

خل يااة مااوق هم ماان العااراق و أن الموضااوع أصاابا مااادا انتخابيااة خاصااة وان 
المواقااة وهاام عمليااام الااديم راطيين يعرفااون بااأن فااوزهم جاااا علااال خل يااة هااا  

يتطلعون إلال البيت األبيل بوضل الرئيس األميركي بموقة حرج من خالل 
إباداا موقااة أكثاار تماايزام عاان الاارئيس فيمااا يتعلاق بهاااا الموضااوع تحدياادام. إن 

اسااااتغالل ن اااااط  الخااااالة بااااين الطاااارفين واضااااا ألن الااااديم راطيين يحاااااولون
لااة الحصااول علااال البياات ضااعة الاارئيس وهااا  أبرزهااا علااال اإلطااالقك لمحاو 

. أما فيما يتعلق ب باولهم الت ااول مال الارئيس باو ك فاأن 9116األبيل في 
قبولهم جاا بنااام علال تهديد الرئيس باستخدام حق ال يتو في إي ااة أق قارار 

لااربط التموياال بموضاال اينسااحاب ماان العااراق أو وضاال  الكااونغرسقااد يتخااا  
 .(96)جدول زمني لالت

 
 التستوريةالر يس  اتصالحي

يعد رئيس الجمهورية في الويياات المتحادا األمريكياة المسااول األول عان 
السياسااااة الخارجيااااة طبعااااا ماااال وجااااود رقابااااة الكااااونغرس والشااااعب واألحاااازاب 
السياسيةك وهنات بعد الت األجهزا الحكومية المسااولة عان التخطايط والتن ياا 

 .(97)مثل وزارا الخارجية
رئيس األمريكايك ولكان فاي النهاياةك لايس صاحيا أن ال ارار يصادر عان الا

فااااي الوييااااات المتحاااادا هيئااااات معينااااة تصاااادر قاااارارات أمريكااااا وفااااق أهوائهااااا 
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نمااا تااتحكم فاي الاات مجموعااة المصاالا الكباارل للوييااات المتحاادا  وأمزجتهااك وا 
في الاداخل والخاارجك وأق إخاالل بهاا  المعادلاةك مان شاانه أن ياودق باراوس 

ماان مااراك وطااال رأس الاارئيس ن سااه. فالشااخد  كثيااراك وقااد حصاال الاات أكثاار
فاااي الويياااات المتحااادا يكبااار أو يصاااغر بحساااب قدرتاااه علاااال تاااامين المصاااالا 
األمريكية . وصحيا إن الدستور األمريكي يمانا الارئيس صاالحيات واساعةك 
وصااحيا أن هنااات جيشااا ماان الااوزراا والمعاااونين والمستشااارين فااي خدمتاااهك 

لكان قارار الارئيس يخضال فاي معظام األحياان وكلهم يختارهم الرئيس وحاد ك و 
يا وحنكااتهم وقاادرتهم علااال إقناعااهك فالمستشااارون والمعاااونون فااي ا لساالطة هاا

الوييات المتحدا ليسو حجارا يحركهم الرئيس وفق أهوائه أو مزاجهك بل علال 
 .(98)العكس من التك إا كثيرا ما يتحول الرئيس إلال حجر يحركه هويا

يكي طب ا للدستور أن يرفل أق مشروع قانون أو ومن حق الرئيس األمر 
الكونغرس إاا لم يصاوت ثلثاا أعضااا الكاونغرس لصاالا مشاروع  قرار يعتمد 

للمشااروع أن يصاابا قانونااا. وفااي السااياق الااراهنك  ال ااانونك وبالتااالي ييمكاان
وبعد أن صاوت مجلاس الناوابك علاال مشاروع قارار الميزانياة العساكرية بشارط 

صوتا  218 بأ لبية ينسحاب ال وات األمريكية من العراقتحديد جدول زمني 
ال ااارار  أصاااواتك وبعاااد أن صاااوت مجلاااس الشااايو  لصاااالا ن اااس 916م ابااال 
وقااد اعتباار  .صااوتاك فاا ن نساابة الثلثااين لاام تتح ااق 98صااوتا ضااد  15بنتيجااة 

تعلي ااه علااال تصااويت الكااونغرس أن ال اارار قااد ولااد ميتااا.  البياات األباايل فااي
ال اارارك فاا ن المشااروع يعاااد ماارا أخاارل إلااال ع يس لمشاارو وفااي حالااة ن اال الاارئ

الثلثاينك وفاي هاا  الحالاة ساوة  الكاونغرس لتعديلاهك أو للحصاول علاال نسابة
 .(93)التمويل يتخا الرئيس إجرااات ماقتة للحصول علال

اتخااات المواجهااة حااول اعتماااد الميزانيااة العسااكرية فااي الكااونغرس ولااالت 
 رب الكلمااات بااين رمااوز الحاازبينك وكااانخااالل تصاااعد حاا ناادا مثياارا ماااأبعاا

لااازعيم األ لبياااة  (ديااات تشااايني)أكثرهاااا إثاااارا وصاااة نائاااب الااارئيس األمريكاااي 
ور هاارق رياد باالمنهزم نتيجاة وصاة او  السيناتاامجلاس الشيا ة فاياالديم راطيا
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فااي العااراق بأنهااا حاارب خاساارا. وفااي الم اباال ور اام أن  األخياار ماااخرا للحاارب
مبااااراا فاااي التناباااا باألل اااابك فأناااه ه يااادخل فاااي لااان يجعلاااالااات  باااانريااد ع اااب 

و أمر قد يحصل في حايت كثيارا اوه وصة تشيني بكلمات نابية مرا أخرل
(93)بين الزعماا السياسيين في الوييات المتحدا األمريكية

. 
 
 
 
 
 
 خاتمة

هناااات ماشااارات يمكااان مالحظتهاااا حاااول موضاااوع العالقاااة باااين الكاااونغرس 
 لخصها بما يأتيراألمريكي والبيت األبيل ن

ابتداام أن العالقة بين الكونغرس والبيت األبايل تنظمهاا األدبياات الدساتورية  - 
تمتااااز بنظاااام مع اااد للغاياااةك مااان حياااف ديناميكياااة التاااأثيرات  األمريكياااةك وهاااي

والت اعالت بين ال ول السياسية داخال المجتمال األمريكايك فاال يمكان أن نجاد 
 دول أخرل.ما يحدف في إطارا رسميا لها  الت اعالتك ك

إن العالقااة بااين الكااونغرس والبياات األباايل تحكمهااا العالقااة بااين الحاازبين  -
موقال إلاال عنادما يصاالن  كال الحزبينف الرئيسين الجمهورق والديم راطيك

خاصاة  كعلاال كثيار مان ال ضاايا الكاونغرس  البا مايختل ون مالك الرئاسة
وعلاااال إدارا العالقاااات ال اااوا العساااكريةك  علاااال نشااارا كااال طااارة حاااول قااادر 
 .الخارجية

ي ساام الدسااتور األمريكااي ساالطات الحاارب بااين الاارئيس والكااونغرس بشااكل  – 
 متشااابتك يهاادة الاات إلااال فاارل الرقابااة المتبادلااة بااين الماسسااتين ومناال

 .                  ان راد أحدهما بالسلطة



 
   

  [913]       هاشم حسن حسين الشهواني                                ...العالقة بين الكونغرس األمريكي

علال منا الدستور األمريكي الرئيس صالحيات واسعة في أوقات الحروب  -
حاارب فيتناام( وبعاد تمااادق سالطة الرئاساة فااي تلات الحااربك ) سابيل المثاال

باااادا الكااااونغرس فيمااااا بعااااد ب صاااادار تشااااريعات جدياااادا تحااااد ماااان ساااالطات 
 الرئيسك خوفا من اين راد في السلطة.

حاااادف أن طغاااات ساااالطة الاااارئيس فااااي أحيااااان كثياااارا فااااي تاااااريم الوييااااات  -
ك وأوجااد الاات اخااتالل فااي المتحاداك وخاصااة فااي أوقااات أيزمااات والحاروب

التوازن في العالقة بين الجانبينك وهنات من يبرر الت باأن الارئيسك ربماا 
يتصرة في الت للضروراك نتيجة للموقة الراهن الاق يتطلب سارعة فاي 

                األداا وال رار.                                                                                          
ر م حدوف هاا ايختالل في التوازن فاي العالقاة باين الجاانبين فاي فتارات  -

 معيناااةك فهاااي يتصااال )حاااد المااااا( حساااب التعبيااارات الشاااعبية األمريكياااةك
يعمااال سااوية فااي  أنالكااونغرس والساالطة التن يايااة يجااب  أنوي صااد بااالت 

 كالا الحيوية لاماةقضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تاثر في المص
فتب ال المشكالت العال ة بينهما خاضاعة للن اا  حتاال يصال الطرفاان إلاال 

وهاي  (كالتوافاق الثناائي)ويشار عاادا إلاال هااا التوجاه باصاطالب  التوافقك
 ال اعدا المعول عليها دائما لدل األمريكيين.

انه من الصعب علال الكونغرس وضل أية سياسة موضل التن ياك وبمعنال  -
رقابة سلبية علال السالطة التن ياياة. وفاي الح ي اة اناه مان  ر انه يمارسأخ

خااالل ساالطاته فااي تشااريل ال ااوانين يمكاان أن يكااون مصاادر إزعاااج ورقيبااا 
ي ااوم بأياة مبااادرا سياساية مهمااة.  أوعلاال السياسااتك ولكنااه ناادرا مااا ي اود 

ة فعالياة الكاونغرس تكمان فاي قوتاه السالبية ولايس اييجابيا أنومعنال الت 
الكاونغرس لايس طرفاا  أنها  الح ي ة يجب أي ت سار بماا يعناي و العملية. 

 .                     مهما في الشاون الخارجية
للاااارئيس حااااق ايعتاااارال علااااال قاااارارات الكااااونغرس ولااااه أن يسااااتخدم حااااق  -

يبطلااااااه إي بتصااااااويت ثلثااااااي أعضاااااااا  الاااااان ل )ال يتااااااو( والاااااااق باااااادور  ي
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تكاون  الوصاول إلاال نسابة الثلثاين  الباا مااوالمالحظ أن ك الكونغرس عليه
إن لااام يحصااال هنالااات توافاااق ف ااارار الااارئيس هاااو وبالتاااالي صاااعبة التح ياااق 

   المعول عليه.
المحصاالة النهائيااة لتلاات العالقااةك أن الدسااتور قااد وضاال فااي صاايغة اكيااةك  -

ألحد األطراة بالطغيان  عإليجاد نوع من ايتساق في العالقة بحيف يتد
   علال األخر. 

 
 
 
 

Relation between Congress And White House 

Under Foreign Relations 
 

By,Mr Hashim Hasan 
        

Abstract 
Many factors determined the relation between the Congress and the 

White House, such as the relation between the republican and the 

democratic parties who established rules of political actions practicing, 

and then the lobbies that reflect economic, political and religious 

interests, Also human rights groups and environment defenders. May be 

the most important factor is the constitution which granted the Congress 

and the president variable responsibilities and authorities in foreign 

relations field, especially war waging. Often, there were disputations 

about were the war declaration decision must start? 

The American constitution authorized the president to wage war as the 

supreme commander of military forces, whereas the Congress is authorized 

to declare and finance war. Therefore the relation between the two parts 
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relating the foreign causes is distinguished with a type of  relative balance, so 

connection between the president and the Congress resolutions was the 

distinctive mark  

 

 

 
 

 

 

 

 المصاتر والهوامش
يمثل الكونغرس األمريكي المؤسسة الدستورية األولى في الواليات المتحدة من حيث منزلتهاا فاي  )*(

اساااي األمريكاااي ويتااا ل  مااان ترتياااو ماااوات الدساااتور  ماااا ياتتااار الهي اااة التلااارياية فاااي الن اااا  السي
مجلسااين جمجلاان النااواس ومجلاان اللاايوثج مااسا ويمثاال مجلاان النااواس السااكا   لااى  ساااس 

وتاادو  واليااة النانااو ساانتينل  مااا مجلاان  9191  ااوام منااس  ااا   ج333جالتمثياال الااادتض وي اا  
 ان  الليوث فيتساوى فيه تمثيل الواليات حيث ينتخو الناختو  في  ل والية ناانتين غغاا الن ار

وتدو  مدة الا وية في  ج911ج دت سكا  الوالية او مساحتها ويتلغ  دت    اء مجلن الليوث 
مجلاان اللاايوث سااتة   ااوا  يجاادت نلااثه   اال ساانتين  مااا يا ااد بلساااته فااي جمتنااى الكاغتاالج فااي 

الكاااونغرس األمريكاااي غاااين باااغوق اللوغياااات وبوتاااه التلاااريايةلغرنام   لمحماااد غيلاااكر .واشااان ن
 شتكة المالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي: م  الاال لمختارات غرا

  http;//www.alalam.ir/site/mokhtarat/emperatorsades5.htm.                       
 : ل متاح  لى الموبع التاليتريد صكتا : الفدرالية تاريخ ... و ترل شتكة المالومات الاالمية (1)

 http://www.geocities.com/belahdood/Sagban1.htm  
 .    981 ص ل9193ل سنة 39ستانلي موفما ل ن ال  ن الاجيزضل  زمة السياسة الخاربيةل دت  (2)

مسااتراتيجيةل ناازار مسااما يل الحياااليل سياسااة الهيمنااة األمريكيااة الجااسور الوابااع المساات تلل  ورا   (3)
فاااي السياساااة  ؛1ص  ل1119ل السااانة الثالثاااة 19 مر ااز الدراساااات الدولياااةل بامااااة غغاااداتل الاااادت

 1113 مغاارامي  سااايد التي اااني وميثااا  غيااات  ل اايفي غغاادات  9198-9111الخاربيااة األمريكيااة 
 .11 ص

http://www.geocities.com/belahdood/Sagban1.htm
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ل مجلاااة السياساااة  تاادالازيز الاجيااازضل جالكيفيااة الجديااادة لاااانا ة السياسااة الخاربياااة األمريكيااةج (4)
 .911 ل ص9193ل سنة 31الدوليةل الادت 

()  اا فاي  نيكساو  ريتلاارت تاريخ  مريكاا. فااز الارنين سياسية فيف يحة  أل تر مو اس ووترغيت  

ممااا بااال  %42ملااى 5333غااااوغة شااديدة  لااى منافسااه الااديموبرابي ممفاارضل غنسااتة   1968
صااتام بادام. بارر الارنين  9191موب  الرنين ريتلارت نيكسو   نناء مار ة التجديد للرناساة  اا  

 يونياو  27وفاي .ووترغيت متنى التجسن  لى مكاتو الحزس الديم رابي المنافن في نيكسو 

الحازس الاديم رابي وما  ينااتو    ل اي ال اتا  لاى خمساة  شاخاص فاي واشان ن غم ار1972  
مكالماةل فتفجارت  زماة سياساية مانلاة  15باد ساجل  األغايا التيات  بهازة تساجيل مموماةل  اا 
 الرنين نيكسو . واست ال  لاى  نار كلال الارنين فاي  غسا ن  اا  وتوبهت  صاغع االتها  ملى

 بيرالاد  صادر الارنين األمريكاي 1974 ستتمتر   8تمت محا مته غستو الف يحة. وفي1974 .

.  لكسندر شالني ل تسع ف انح مازت  مريكاال  فوام غحق ريتلارت نيكسو  غل   الف يحة فورت
 .95 صل (9111ل )تار الربوا ل 9تربمة وم دات غسا  محمد  يسىل ق

 .911 صل الاجيزضل الكيفية الجديدةل المادر نفسه (5)
 از تراساات الوحادة مر  فواز بربنل السياسة األمريكية تجاه الارس  يا  تاانعو ومان يااناهاول (6)

 . 99 (لص9118ل )غيروتل 9الارغية ق

اساة الدولياة  تدالازيز الاجيزضل جالتسوية السياسية والتسوية الاسكرية لحرس فيتنا جل مجلة السي (7)
 .999 ل ص9193ل سنة 39 الادت

 .991 الاجيزضل التسوية السياسيةل المادر نفسهل ص (8)
 .991الاجيزضل الكيفية الجديدةل المادر نفسهل ص  (9)

باااانين ت. تيااارضل السياساااة الخاربياااة األمريكياااة فاااي اللااار  األوسااا   تور بما اااات ال اااغ   (11)
ل الااادار الارغياااة للالاااو ل 9ربماااة حسااان التساااتانيل قوالمجمو اااات كات االمتماماااات الخاصاااةل ت

 .93 ل ص1111ناشرو ل 

 .95 تيرضل المادر نفسهل ص (11)

 .  93 الاجيزضل الكيفية الجديدةل المادر نفسهل ص (12)
 ل  )ال اااامرةل9 ق رغيلاتيل تار الموبااا  الااااارا  و مريكاااا التحااادض السماااا  منااااال الااااا تدالا يااا (13)

 .   589 (لص9111

 .918 الاجيزض ل الكيفية الجديدةل المادر نفسهل ص (14)
شاتكة  غااد الحارس التاارتةلماا يسين برشيل تحليل صنع السياساة الخاربياة األمريكياة فاي فتارة  (15)

 المالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1968
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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         http;// yacien. Maktoobblog.   
 . 918 ادر نفسهل صالاجيزض ل الكيفية الجديدةل الم (16)
 .911 المادر نفسهل  ص (17)
شااتكة المالومااات الاالميااةل متاااح  تانمااة فااي الااارا ل بلحااة بترياال الكااونغرس يمنااع غناااء بوا ااد (18)

 : لى الموبع التالي
                                       http://www.akhbaar.org/wesima_articles.      

 الامليااات الاساكرية باد الكاونغرس غاربرار موازناة تفا ياة بارنااة لتمويال الارنين غاوي ي الاو (19)

                                   شتكة المالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي:ل اإلرماس
http://www.radiosawa.com/arabicnews.aspx? Id 

ل غرنام  مان واشان نل  لاى بنااة الجزيارة والديم رابيين الخالا غين التيت األغيال نانا  غراو  (21)
 شتكة المالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي: الف انيةل
                           -464E-E1F8-Dhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/5CE3A63   

                                     ل المادر الساغق.محمد غيلكر (21)

شاتكة المالوماات  جلالاساكرية غاالارا  فاي الحاد مان الاملياات سال ة الكاونغرسج ل االء غياومي (22)
  متاح  لى الموبع التالي: الاالميةل

 http://www.aljazeera.net                                                                                                                                                                                

 الرنينج سل ة غ مير ا في الحروس لين من ساينن مونيتورل جالزت (23)
  7676-/IFCDO9BIhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres. 

م اتة الن ر في صالحيات الرنين والكونغرس خالل الحروسل صحيفة اللر  األوس ل الادت  (24) 
 شتكة المالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي:ل 1118ل تموز/يوليو 91815

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?                                                         

  .  93 بربنل المادر الساغقل ص (25)
  .95 المادر نفسهل ص (26)

 .93 المادر نفسهل ص (19)

شتكة المالوماات الاالمياةل متااح  لاى  لمنرو الكونغرس األمريكي ي ابي التيت األغيا غستو  (28)
 :تاليالموبع ال

:.http://arabic.people.com.cn/200202/25/ara                                     
 م اتة الن ر في صالحيات الرنين والكونغرس خالل الحروسلصاحيفة اللار  األوسا ل الاادت (29) 

شاتكة المالوماات الاالمياةل متااح  لاى  ل1118يولياو  99ماا  9511ربااو  95الخميان  91815
 الموبع التالي:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5CE3A63D-E1F8-464E-B5DB-8C520EDB91B4.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/IFCDO9BI-7676
http://arabic.people.com.cn/200202/25/ara
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http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section  

 لمالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي:شتكة ا مروا  بتال ل بريدة الوبن السوريةل (31)
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=32348  

شتكة المالومات   لي حسين غا يرل مار ة الاالحيات غين الرنين األمريكي و الكونجرسل (31)
 التالي: الاالميةل متاح  لى الموبع

 http://alibakeer.maktoobblog.com/348004           

والديم رابيينل غرنام  من واشن نل ت دي   تد الرحي  ف را تاريخ  الخالا غين التيت األغيا (32) 
 شتكة المالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي: ل31/5/1119الحل ة: 

 http://www.aljazeera.net                                 

شاتكة المالوماات الاالمياةل متااح والتيات األغايا غلا   الاارا ل  الكونغرس ابتماع صاخو غين (33)
  لى الموبع التالي:

http://www.albawaba.com/ar/news/  
 بتريلل المادر الساغق.      (34)

 الخالا غين التيت األغيا والديم رابيينل المادر الساغق.  (35)

ابتماع التيت األغيا و فا  التسوية حول حرس الارا ل  غرنام  مختارات غارام  الااال ل م اد   (36)
 شتكة المالومات الاالميةل متاح  لى الموبع التالي:الترنام  حسين مرت ىل 

http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/Maalhadas/Maalhadas263.htm  

 موفما ل المادر الساغق.  (37)
 واصاا   وابااةل اميريكااا.. اميريكااا.. واقخاارو  ال ااوة والثااروة واإل ااال ل المر ااز الث ااافي الارغااي (38)

 .33 (ل ص1111)المغرسل  9الدار التي اءل ق

شتكة المالومات الاالميةل متاح  لى  والكونغرسل وابهة مفتوحة غين غويم يحيى  تد المتدضل (39)
 الموبع التالي:

 http://www33485.htm        -.saudiinfocus.com/ar/forum/archive/index.pfp?t  

 .ل المادر نفسهتدالمتدض  (41)

 
 
 
 
 

http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&article=479149&issueno=10824
http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&article=479149&issueno=10824
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=32348
http://www.aljazeera.net/
http://www.albawaba.com/ar/news/
http://www.albawaba.com/ar/news/
http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/Maalhadas/Maalhadas263.htm
http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/Maalhadas/Maalhadas263.htm
http://www/
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