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 أدعتتتن ا  تتتا الو  ،ح القتتتوا ين االمريكيتتتة  تتتو  تتتالح م لتتت الستتتت فتتتي وارد التتتزعم بتتت ن  تتتيل
متتتن الر تتتور   رلتتتي علتتتن  قتتتد ح لجميتتتال االمتتتم الديمقرا يتتتة والكهيتتتر متتتن  تتت   القتتتوا ين يبتتتدوقتتتد ت تتتل

 .الواليات المتحدة فيحتن 
 ،ةريتتتر الموافقتتت ،موافتتت  ،ةالت كتتتر لحقيقتتتة ان التالتتتريال االمريكتتتي بمجملتتت ايستتتع ال ،متتتال  لتتت 

  فس ا. ول بيعة البالدعبقرية الالعب ال ي وضال الجلة ل
لي تتتتتا اعتتتتتز  يأن وي بغتتتتتي  ،قتتتتتوا ين  تتتتتالحةة  تتتتتي ا َاَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ  القتتتتتوا ين االمريكيتتتتت

 .في امريكا قس  الب س ب ا من ال جاح ال ي ير ن به الحكم الديمقرا يب
 فتتتا ا ك تتتت ار  ا  تتتا االتتتد تتتت هيرَا َ  ،ال جتتتاح ولك تتتي ال اعتقتتتد ا  تتتا الستتتبب الر يستتتي فتتتي  تتت ا 

فتتت ن لتتتدي متتتن  ،الظتتترول الماديتتةو المريكيتتتون فتتي  بيعتتتة التتتبالد افتتي الررتتتاء االجتمتتتاعي التت ي يتتت عم بتتته 
 .ل و اة من ت هير عادات والسلو  واالعرالج ة ارر  ب ن ت هير ا اق في  ياالسباب مايق ع 

القستتتتم االكبتتتتر واال تتتتم متتتتن تالتتتتريال  والالتتتت  فتتتتي ان القتتتتوا ين الفدراليتتتتة  تتتتي التتتتتي تالتتتتكل 
 .الواليات المتحدة

-5081 لالكسي دوتوكفي
5011 
سية و نعضو االكاديميين الفر 

له مؤلفات في  ،وزيرخارجية سابق
عن ))هار مجال القانون كثيرة واشه

 (1) (في امريكا( ةالديمقراطي

                                                 

ية، بغييداد، تربيييل، ( الكسييي دوكوكفيييل، الديمقراطييية فييي تمريكييا، كرجميية ،سييين بيين ،مييزة، ماهييد الدراسييات االسييكراكيج1)
 .00، ص7002بيروت، 
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 المقدمة
)األباء المؤسسين( فيي فكيرة  يمكن ارجاع تصول القانون المطبق في الواليات المك،دة إلى     

 ،المسييكامرات البريطانييية الييمين ،كمييو اسييكنادان إلييى القييانون االنكليييزة ومبييادةء الاداليية المطلقيية
وجير  كطبيقيه فيي المسيكامرات  (المملكية المك،يدة) كان القيانون الكشيرياي سياًدان فيي البليد األ و 

رالي وقوانين وم،اك  ا  ،ك  فدك  كأسيس نظ 9871د عا  تيضان وبالكصديق على دسكور البال
 (1) .جديدة فدرالية

طيع كيل فيرع مين الفيروع الثالثية للسيلطة كو،سب مانص عليه الدسكور، المة يمكن كاديله، يس
هييييمت الكييييدخالت بابييييارة الفرعييييان انخييييران وكايييير   بييييالقرارات الكييييي يكخييييمهافييييي الييييبالد الكييييدخل 

 (.Cheeks and Balances)عمليات الك،قق والموازنة( )
يييس الواليييات المك،ييدة وي اقييب كوزيييع الييًريس لكخصيصييات ر ويملييا الكييونغرس سييلطات علييى ًر

زانية الاامة، وي،ق له الغاًها وكوجيه الكه  إليى اليًريس وعزليه مين منصيبه فيي ،يال ثبيوت المي
ادانكييييه بجيييير . كمييييا يملييييا الكييييونغرس سييييلطات علييييى الم،كميييية الاليييييا وي،ييييدد ،جمهييييا ويراقييييب 

  (2) مخصصاكها المالية.
نشيياء م،يياك   ةوي،ييق للكييونغرس كوجيييه االكهييا  إلييى القضييا وعييزله  والمصييادقة علييى كايييينه  واا

المييادة الثالثيية  تفدرالييية تدنييى درجيية ميين الم،كميية الاليييا وكنظييي  سييلطاكها القضيياًية وفييق مانصيي
قاليية الييوزراء الييمين يخكيياره  الييًريس وبالكييالي  ميين الدسييكور. ويصييادق الكييونغرس علييى كايييين واا

 (3) لى كايين الناًب الاا .ع
ييييس الوالييييات المك،يييدة االمريكيييية تن يو  رفض الكوقييييع عليييى اقكرا،يييات القيييوانين الكيييي يييسييكطيع ًر

 يادها الكونغرس كما ي،ق له كايين قضاة فدراليين ويجوز له منح الافو عين الجيراً  الفدراليية.

(4) 

                                                 

، 0891( ميياكس بيكيدمورومارشييال، كاركروانييا، كييي  ك،كيي  تمريكييا، كرجميية نظمييي لوقييا، القيياهرة، المطبايية الاالمييية، 1)
 .104ص
 .100( المصدر نفسه، ص2)
 .00، ص0890( سكيفن جود، الكونغرس االمريكي الجديد، كرجمة عزت فكاوة، مككبة غريب، قبرص، 3)
 .00ص( المصدر نفسه، 4)
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دسيييكورية كشيييرياها وكاييير  هيييمت  كفسييير الم،كمييية الالييييا القيييوانين واالنظمييية االداريييية كميييا ك،يييدد
اد مبدتن تساسيان للدسكور في الواليات المك،دة إلى يو  الاملية "بالمراجاة القضاًية تو الدسكورية".

 آخر  كما م،ددة تدنات.تساسية جانب مبادةء 
 : عمليات التحق  والتوازنالمبدأ األول

بأسي  )شيرعة ال،قيوق على عشرة كاديالت على الدسكور عرفيت  9819صادق الكونغرس عا  
المدنييية(. تنشييأ الكاييديل الااشيير الييمة ييينص علييى ان السييلطات الكييي ليي  يمن،هييا الدسييكور إلييى 
الواليات المك،دة تو الكيي لي  ي،يرم  من،هيا إليى الوالييات كمينح إليى الوالييات تو إليى الشياب ،يق 

تة بموجييب كشييكيل ،كومييات م،لييية فييي الواليييات علييى نسييق مماثييل لكشييكيل ال،كوميية الفدرالييية 
مجلس شيوخ للوالية وجماية وطنية للوالية وانكخاب ،اك  للوالية يساعد ناًب و دسكور مككوب، 

نشاء م،كمة عليا للوالية.   (1)،اك  واا
 

 ستوري للسل ات.د: التوزيال الالمبدأ الها ي
ي،يق لل،كومية الفدراليية كمييا ل،كوميات الوالييات فيرض ضييراًب كميا ككقاسي  بالكسياوة السييلطات 

امييية فيييي ،قيييل إصيييدار تنظمييية كجاريييية كقيييانون ك،يييري  )الكروسيييكات( وقيييانون المنافسييية غيييير الا
 تسه  الشركات.القانونية وقانون اإلعالن الكجارة وقانون 

 
 الف ل بين السل ات. المبدأ الهالث:

يقييود الفصييل بييين السييلطات إلييى كوزيييع نشيياطات ال،كيي  علييى الفييروع الثالثيية ليي دارة ال،كومييية  
داركييييه يكييييون الكييييو  يييييس الييييبالد واا نغرس مسييييؤوالن عيييين سيييينم القييييوانين المدنييييية والجزاًييييية ويكييييون ًر

الفدراليييية األ،كيييا  فيييي القضيييايا المدنيييية الم،ييياك  مسيييؤولين عييين كطبييييق القيييوانين بينميييا كصيييدر 
 (2)والجزاًية.

                                                 

تنردرت هوريو، القيانون الدسيكورة والمؤسسيات السياسيية، الجيزء األول، كرجمية عليي مقليد وآخيرون، األهليية  (1)
 .788، ص0821للنشر، بيروت، 

روسا باونيد، ضيمانات ال،ريية فيي الدسيكور األمريكيي، كرجمية م،ميد لبييب شيبيب، دار المارفية، القياهرة،  (2)
 .74، ص0892
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 الفدرالية  ي األساس في الحكم. المبدأ الرابال:
ون الخارجية والمسياًل مات األهكماميات الاامية كسيطر ال،كومة الفدرالية بوجه عا ، على الشؤ 

)النقييد، الجيييل، الهجييرة، الكجييارة الخارجييية والداخلييية، بييراءات االخكييراع، ،قييوق النشيير والكييألي  
مية آخر  )كار  بالسلطة والمجالس واللجان والدواًر( الاديد و واإلفالسات(. كنظ  وكاالت ،ك

 ( 1).قواعد وتنظمة لها نوعان ما قوة القانون وي،ق لها إصدار وكطبيقمن النشاطات األخر  
كمييييا كصييييدر الواليييييات الخمسييييون كشييييرياات ككالييييق بكنظييييي  ال،ييييياة األسييييرية والملكييييية الخاصيييية 

للمهنييين بممارسيية مهيينه  كمييا ككالييق بالسييالمة الااميية وكأسيييس الشييركات الكجارييية والكييرخيص 
 وانداب الاامة.

رات )المكخيمة عليى المسيكو  اليوطني ومسيكو  الوالييات( ونكيجة هما الكنوع في الكشرياات والقرا
،صولها وك،قق الكو،يد في الكي اليمكن كجنب برزت ضرورة كو،يدها ووضع ،لول للنزاعات 

ييي لقييوانين مو،ييدة ميين قبييل كافيية تو باييض الواليييات،  باييض القطاعييات، ميين خييالل الكبنييي الجًز
السادسيية منيييه الكييي كيينص علييى تن "هيييما  الوالييية فييي المييادةعلمييان تن الدسييكور تكييد مبييدت سييييادة 

الدسكور وقوانين الواليات المك،دة الكي سكصدر فيما باد طبقان ليه، وجمييع المااهيدات المبرمية، 
تو الكييي سييكبر ، ك،ييت سييلطة الواليييات المك،ييدة، األعلييى للييبالد، وسيييلكز  بييملا القضيياة فييي كييل 

   (  2)تو قوانين تة والية"والية، واليلكفت ألة شيء يكون مخالفان لهما في دسكور 
اليييمة تخيييم منيييه قاعيييدة السيييوابق يسيييكند النظيييا  القيييانوني األمريكيييي توالن عليييى القيييانون االنكلييييزة 
واألنظميييية الكييييي كصييييدرها اإلدارات القضيييياًية ثيييي  علييييى الدسييييكور كمييييا علييييى القييييوانين والقواعييييد 

السيييمة الممييييزة للنظيييا  يشيييكل هيييما اليييدما بيييين القيييانون الميييدني والقيييانون الارفيييي  (3)ال،كوميييية.
القيييانوني ،ييييد يسيييكند القيييانون الوضييياي، الخييياص )الاقيييود، األلكزاميييات، الملكيييية، المؤسسيييات 
الكجارية، قانون األسرة، القانون الكجارة( كما قيانون تصيول الم،اكميات عليى دسياكير الوالييات 

                                                 

لييويس فيشيير، سياسييات كقاسيي  القييو ، الكييونغرس والسييلطة الكنفيمييية، كرجميية مييازن صييي،اد، األهلييية للنشيير والكوزيييع،  (1)
 .80، ص0881

 .07( سكينن جود، مصدر سابق، ص2)
( فنست شيان، كوماس جفرسن تبيو الديمقراطيية، كرجمية اليزعي  المكقاعيد جاسي  م،ميد، دار منشيورات البصيرة، بغيداد، 3)

 .21، ص0800
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)تو الدسييييكورية(  وقييييرارات م،يييياك  الواليييييات. وكمثييييل االسييييكمرارية والمرونيييية والمراجايييية القضيييياًية
 .(1)واألسكقالل القضاًي ته  الخصاًص المميزة للنظا  القضاًي األمريكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .90( المصدر نفسه، ص1)
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 الموافقة ال  ا ية علن اقتراح قا ونمر   يبين كيفية تتم      
 الكو غرس

 
 مجلس ال واب                    مجلس الاليوخ            

 
 اللج ة                                    اللج ة                             

 
 اللج ة الفرعية                               اللج ة الفرعية                     

 
 قاعة المجلس                                   قاعة المجلس                    

 
 ال قاش                                        ش  ال قا                       

 
 والت ويت علن                                    علن توالت وي     

  
 اقتراح القا ون                                    اقتراح القا ون    

 
   لج ة مرتل ة من المجلسين                  

        
 الموافقة ال  ا ية                                  الموافقة ال  ا ية                   

 
 

 توقيال ر يس الواليات المتحدة أو االعتراض 
 
 

 الكو غرس 
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اقكرا،ات القوانين من قبل مجلس النواب تو مجلس الشييوخ وبايد تن كقيرت وكيدرس وكراجيع  كقد و 
كرسيييل إليييى اللجيييان الفرعيييية لدراسيييكها ومطالاكهيييا  مييين قبيييل اللجيييان المخكصييية بكاميييل تعضييياًها

ومراجاكها والموافقة عليها ث  كااد اللجان المخكصة بكامل تعضاًها إلعيادة قراءكهيا ومراجاكهيا 
ومناقشييكها وكاييديلها تو الموافقيية عليهييا تورفضييها  إما وافييق مجلييس الشيييوخ علييى اقكييرا  القييانون 

في مجلس الشيوخ. وكاد لجنة طوات الكي اكخمت يرسله إلى مجلس النواب ،يد ككبع نفس الخ
ثييي  يرسيييل اقكيييرا   الميييؤكمر نصيييان كوافقييييان إليييى المجلسيييين لل،صيييول عليييى الموافقييية النهاًيييية علييييه

القيانون الكييوافقي إلييى البيييت األبيييض. ي،ييق لليًريس إمييا كوقياييه فيصييبح قانونييان واجييب الكنفيييم تو 
س. ككفي موافقة ثلثي تعضاء كل مجليس مين ياكرض عليه وفي همت ال،الة يايدت إلى الكونغر 

وييمهب اليباض بيأن صيناعة القيانون  (1) المجلسين إلنفام القيانون بيدون تن يوقيع علييه اليًريس.
 في الواليات المك،دة يمر بأكثر من )ماًة( م،طة قرارية ليأخم طريقة إلى الكشريع.

 
 تمين الخبيرا نكاجيان وكانيت  ،،يدةفيي الوالييات المك د السلطة القضاًية قلب النظيا  الدسيكورةكاو 

وبالييييمات ميييين القييييانون والمؤسسييييات  ،فييييي المسييييكامرات مثييييل بقيييييت فييييروع ال،كوميييية البريطانييييية
 .(2)البريطانية واالعرا  القانونية لدول اسكامارية اخر  مثل هولندا

م،يياك   ،اًي فييي الواليييات المك،ييدة االمريكييية ميين مجمييوعكين ميين الم،يياك ضيييككييون النظييا  الق
كييل والييية علييى  ،االك،ادييية  المجموعيية االولييى كقييا  ك،ييت دسيياكير الواليييات  ،يياكميييات والالوال
 ،ميين دسييكور الواليييات المك،ييدة االمريكييية ةوقفييال للمييادة الثالثيي انيييةبينمييا كقييا  المجموعيية الث ،،ييدة

 ،،يياك  االقييلمالجييزء االول ميين المييادة كيينص علييى كخويييل السييطلة القضيياًية لم،كميية الاليييا وال
 .(3)ما يصدرت الكونغرس وينشأ منها من وقت الى ا،ز ،سب

                                                 

( هارولد زينا وآخرون، نظا  ال،ك  والسياسة في الواليات المك،دة األمريكية، كرجمة م،مد صب،ي، مطباة المارفة، 1)
 .008، ص0809القاهرة، 

)2  ( E.pigly Baitzel، Who Rules Americq? (New York Bantam Books،1981. 

ظيا  القضياًي فيي الوالييات المك،يدة، كرجمية، د. م،ميد لبييب شينب، مككيب القياهرة ( انن فارنسويرد، المدخل الى الن3)
 .00، ص0801ال،ديد، مصر 
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طة لميين دسييكور الواليييات المك،ييدة االمريكييية هييي االسيياس القييانوني للسيي ةورغيي  ان المييادة الثالثيي
الى جانب ا،كا  الم،كمة الاليا  ان اال ان الكشرياات اخر  وماجر  عليه الامل ال،ق ،القضاًية
 القضاًي في الواليات المك،دة االمريكية. ي كمثل الصورة ال،قيقية للنظا كهي ال

 
  -:تقوم السل ة القضا ية علن  ظام المحاكم االتحادية علن ال حو التالي

 
م،ياك  االك،اديية ...منح الدسكور االمريكي صال،يات انشياء اواَلَ َ َ َ َ َ : المحاكم االتحادية

علييييى ثييييالد  ةالك،اديييييا الضييييرورة ويقييييو  النظييييا  القضيييياًيو ا اما دعييييت ال،اجيييية دنيالييييالم،يييياك  و 
 - مسكويات

 الم،كمة الاليا-9
 االسكًنافية.قاطاات مم،اك  ال-2
سكًنا  الركية وبراءات االخكراع وامالرسو  الك تسكًنا را و مللشكاوة والك ةم،اك  خاص-3

 .(1)الاسكرة
 
يمن،ها المقرر انشاؤها بموجب الدسكور .. مما  يدةوهي الم،كمة الو، المحكمة العليا...-أ

َل ط،يات كرتس الفرع القضاًي )السلصال للدسكور ككأل   ة القضاًية( من ال،كومة .. ووفقال
من ًريس اة بقرار ،يالم،كمة، يك  كاينه  لمد  ه  ًريس الفي( قضاة بما 1) من كساة

ي،مي القضاة الفيدراليين ولغرض تن ونص الدسكور  .(2)موافقة الكونغرسالجمهورية باد 
( وهما ياني عمليا ،كى الوفاة تو الكقاعد او (دامو ،سنى السلواه  ماباصنيبقون في م))

وساًر ًريس الدولة كونغرس شانه شأن الويكه  من خالل  مع ان القاضي ي،اسب ،االسكقالة
لقضاة من قبل الًريس هي والطريقة الكي كباد على اخكيار ا ،ين في ال،كومة الفدراليةالمسؤول

سي،يا مالم،كمة يهوديال واخر  تعضاءادة ان يكون ا،د اال جرتفقد اعكبارات دينية وسياسية 
 .في الم،كمة نل ال،زبيينة الًريس في كمثواز فياكمد م ،اما النا،ية السياسية وكسكانكينان،بر 

َل  َل َل َل َل َل َل عن الكفاءة والنزاهة ايضال كبيرة مكع الم،كمة الاليا بأخكصاصات وكك ،فضالل
                                                 

 .00( انن فارنسويرد، المدخل الى النظا  القضاًي في الواليات المك،دة المصدر نفسه، ص1)
 .080، ص0820( د.شمران ،مادة، نظ  السياسية، شركة الطبع والنشراالهلية، بغداد، 2)
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مجلس الشيوخ بينما يكولى مجلس الشيوخ  والسيما ًريس الم،كمة المة يكولى ًراسة
كيجة ك،ريا دعو  االكها  ن صال،يات دسكورية الخاصة بم،اكمة ًريس الواليات المك،دة

وكملا لًريس  ،كما ،صل مع )بيل كلنكون( وك،ليفة اليمين الدسكورةمن مجلس النواب ضدت 
ل كنصب اثر فدسكورة في ،الم،كمة الاليا صال،يات ك،ليفة ًريس الواليات المك،دة اليمين ال

 .(1)انكخابه
ونكيجة لما كقد  يمكن وصفة منصب ًريس الم،كمة الاليا بأنه اه  المناصب واخطرهيا وييأكي 

 .(2)مباشرة باد منصب الًريس ويكقد  على منصب ناًب الًريس انيةفي المركبت الث
 

 .ارت ا ات المحكمة العليا
 
الدول  ،د   والنزاع بين الواليات االمريكية واوككالق بالدعاو  االرت ا ات القضا ية..-أ

الواليات مع االك،اد المركزة..كما كنظر بالدعاو  الكي بين الواليات نفسها او  وتاالجنبية 
الوزراء او السفراء او القناصل او نوابه  االجانب اما رغبو في م،اكمكه  اما  طرافها يكون ا

 الم،كمة الاليا.
 
م،كمة مراقبة دسكورية القوانين وقانونية االنظمة  لل..ي،ق االرت ا ات السياسي -ب

والكي  ان وكاد كلا في اه  االخكصاصات الكي كضطلع بها الم،كمة دسكوري .(3)ودسكوريكها
طلة مال  ككوافق مع ية وباوالكشرياية وكادها الغ يةبموجبها كايد النظر باعمال ال،كومة الكنفيم

ير من النقد واالساءة من قبل  الًريس االمريكي والكونغرس وهما ما يسبب لها الكث ،الدسكور
َل ما  َل َل َل  كدخل الم،كمة سياسيا في ظرو  خاص.كوكثيرال

                                                 

 .10، ص0828( د.عادل زغبوب، الدولة االك،ادية، مفهومها، ك،ليلها، مسكقبلها دارالمسيرة، لبنان/بيروت، 1)
( ورد االن فرانيز، ميدخل اليى النظيا  الكشييرياي فيي الوالييات المك،يدة،مركز الكبييار االردنيية، عميان، الطباية االولييى، 2)

 .20، ص0880
فكييييييارت وامثليييييية، كرجميييييية  صييييييادق ابييييييراهي  عييييييودة،  ،الككييييييب االردنييييييي، ( ادليييييير مييييييور كميييييير،، الدسييييييكور االمريكييييييي، ا3)

 .000،ص0892عمان،
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قاما بكصر   ان الكونغرس والًريس ةك  االك،ادياالم،  ضت ا،دقفالى سبيل المثال فقد 
 .(1)دايكهافي جنوب شرقي اسيا منم بها وكازيز ة بيومشكرا في مواصلة الامليات ال،ر  مكبادل
 بوقضى عدد من القضاة في الم،اك  االك،ادية على ان سلطة ال،ج ،9183ناء عا  ثاوفي 

(impounding powerالمة ادعى الًريس )،  ا،قيكه فيها غير مشروعة لملا صدر في
قانونال يخول كال من المجلسين سلطة مراجاة او الغاء القرارات  9181ص  عا  كمن

د لسطلة الًريس في الشؤون  الخارجية كان قد صدر  بقانون في واه  كقي ،بخصوص ال،جب
 .(2)كقيد سلطاكه في ارسال القوات االمريكية للقكال الى خار، البالد ،9183نهاية عا  

االسيبق )جيور،  ه اليًريسبي قيا ماهيو  ،مثال االكثر ،داثه عن دور الم،كمة االك،اديية الاليياالو 
َل  ،بول( االب  ،9171عيا   كيايون غييتبقضيية ) ينيوان جميع المين ادع فكان قد اصدر عفوال

 ،مسكشييار االميين القييوميملا وزييير الييدفاع انييماا و كييورد( المنسييق للاملييية و نييوميينه  )اوليفيير 
لافييو عيين الجييراً  االم،كميية الاليييا بييالرغ   ان الدسييكور االمريكييي يميينح الييًريس ،ييق كرض فييأع

 .(3)الكبر 
الى  نادان قانون اك،ادة اسك اد مو لاليا كطبيق ا،د  رفضت الم،كمة اقد  9783وكان في عا  

،ييدود السييلطات المخوليية ليييه  فيهيياقييرار الكييونغرس الييمة اصييدر هييما القييانون وكيييان قييد كجيياوز 
خضوع الكشرياات االك،ادية لرقابة دسيكوريكها  تبمقكضى الدسكور وبملا يكون قد ك  ارساء مبد

قييد اعطييت نفسييها سييلطة  ،ت الم،كميية الالييياسيينوات كانييب ،ميين قبييل الم،كميية االك،ادييية وباييدها
وميين خيييالل القييوانين الكيييي كسيينها )الوالييييات( سييواء اكانيييت  .(4)مراقبيية دسيييكورية قييوانين الوالييييات

 .(5)(مواد وكاديالت  دسكوريةسياسية )ية ا  قوانين دقوانين عا
 وفييييي ال،قيقيييية ان الدسييييكور االمريكييييي ليييييس دقيقييييال جييييدال فييييي وصيييي  كلييييا االخكصاصييييات بدقيييية

وانمييا جيير   كاريفهييا ميين خييالل سلسييلة  ميين القييرارات الكأريخييية الكييي قبلييت ميين جانييب  ،ف،سييب

                                                 

 .407، ص0890( برنارد شفاركز، القانون في امريكا كرجمة ياقوت الاشماوة، دار الماار  القاهرة، 1)
 .447( مصدر نفسه، ص2)
 .022، ص7008( د.ت،مد ط،ان، االنهيار االمريكي ، دار المارفة، بيروت، 3)
 .00( االن فارنسويرد ، المدخل الى النظا  القضاًي ، مصدر سابق، ص4)
 .01( المصدر نفسه، ص5)
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ففييي  ،سيييةاوالسيييما  االخكصاصييات السي. (1)فييروع ال،كوميية )الهيًييات( وميين الشيياب فيمييا باييد
جييور، )د ًريسييها االول هييبداييية كشييكيل النظييا  القضيياًي فييي الواليييات المك،ييدة و ك،ديييدال فييي ع

اسييكه سلسيلة ميين االسييًلة اليى الم،كميية  الاليييا العطياء الييرتة  فيهييا قييد  ،(واشينطن  ،فيي ايييا  ًر
فكانيت الم،كمية قيد اجابيت  انهيا الكير   ،ودة  ميع فرنسياقيوكانت ككالق بكفسير المااهدات الما

َل أل َل َل َل وياييود ملييا الييى  ،اء رتة فييي امييور ليي  كنشييأ عيين قضييية  مطرو،يية امامهيياطييعمناسييبال
الييى االمييور السياسييية الكييي كجيير الم،يياك  الييى مسيياًل سياسييية قييد  خشييية الم،كميية ميين الكطييرق

كميا انهيا كوليد ضيا  . (2)القانونيية  للقضيايا سكخاطر  بأ،كرا  الشاب لها وككخلى عن المقايي
االسيكناد اليى  صيفةوضاها  في المجيال السياسيي وكفقيد الم،كمية ة الكشرياية و طللية السو سؤ مل

المك،ققة فاالل فيي كقيديرها لصي،ة الكشيريع )وقيد كبيدل مليا  بر ال،قاًق المككملة الوضو  والكجا
 .(3)(9731-9789)عند كولي )جور، مارشال( ًراسة الم،كمة الاليا عا  

ان االخكصاصات السياسية الكي كنفرد فيهيا الم،ياك  الوالييات المك،يدة عين بقيية  م،ياك  الايال  
يسيوا ،كاميال مين لم،اك  موظفيون و كونها م،اك  غير سياسية وقضاة همت ال ،بهما االخكصاص
 .(4)النا،ية الفقهية

 
سل    وهي كلي الم،كمة الاليا في محاكم االست  ال ومحاكم الم ا   )المقا عات( -ب

لكسهيل البت  9719اول م،كمة  اسكًنا  عا   تنشأتدرجات الم،اك  االك،ادية...وكانت قد 
االولون قد قسموا الواليات القضاة ان عن الم،كمة الاليا.. وك ءفي القضايا و كخفي  الاب

( منطقة اسكًنا  مسكقلة ككولى االسكًنا  في كل منها بشكل مسكقل 99المك،دة الى )
سكًنا  ما ماروض وسلطكها هي في ا ،عدد اعضاًها بين ثالثة قضاة وخمسة عشر ويكراو 

                                                 

كييارول مواليييد، النظييا  القضيياًي فييي الواليييات المك،ييدة، كرجميية م،مييد لبيييب شيينيب، القيياهرة، دار النهضيية،  (1)
 .00، ص0890

ة ولييد الخاليدة وبرهيان دجياني، بييروت، ات في الدولة االك،ادية ، كرجميفريديريا، دراسكالي مبو روبرت   (2)
 .080، ص0800دار الشرقية، 

 .080مصدر نفسه، ص (3)
 .770، ص0890د.م،مد طه بدوة، النظرية السياسية، المككب المصرة ال،ديد، القاهرة،  (4)
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ظر بكلا القرارات الخاصة بالم،اك  المناطق الواقاة في مناطقها وكايد النعليها من ا،كا  
 .(1)اال،كا و 

( منطقة لكمكين 11وكلي م،اك  االسكًنا  بالدرجة والمسكو  م،اك  المناطق الكي كقس  الى )
اء.. ويكيراو  عيدد القضياة فيي كيل نيدون عو  المكقاضين في الواليات المك،دة اللجيوء اليهيا بيسير

َل 28م،يييياك  المنطقيييية بييييين قاضييييي وا،ييييد و ) َل َل َل الخروقييييات  هيييياعمالا وككنيييياول فييييي ،( قاضيييييال
 .(2)للقوانين االك،ادية

وكدفع االسكًنافات عن ا،كا   المناطق الى م،كمة االسكًنا  الكي كدخل م،كمة المنطقة في 
وان كانيت بايض االسيكًنافات فيي ،ياالت نيادرة كرفيع اليى الم،كمية  ،داًرة اخكصاصيها الم،ليي

َل  الاليا مباشرةل
(3). 

 
..  ثناًيةنظر في قضايا اسكللت أم،اك  الكي كانت قد انشوهي كلا ال المحاكم الرا ة ..-جت

وقضياكها لهي   ،النها كنشأ بقيرار مين الكيونغرس ،وكار  همت الم،اك  بأس  الم،اكمة الكشرياية
 ،امكيازات وصال،يات واالجراءات نفسها ككلا لزمالًه  قضياة االخيرين فيي الم،ياك  االك،اديية

َل  َل َل َل َل يييييس الجمهورييييية ايضييييال وميييين هييييمت  ،مجلييييس الشيييييوخ ةبمواقفيييي ،ييييياةلمييييد  الوياييييينه  ًر
ارا وبييراءات االخكييراع مييركييية وم،يياك  االسييكًنا  الخاصيية بقضييايا الكمالم،يياك .. الم،كميية الك

الوالييات المك،يدة ويكيون موضيوعها نظر في الدعاوة الكي كقا  ضيد كلبات الكي اوم،كمة المط
 .(4)النقديةاالموال 

 
 
 
 
 

                                                 

 .770( المصدر نفسه، ص1)
 .20( موجز نظا  الم،اك  االمريكي ، مصدر سابق، ص2)
 .00المدخل الى النظا  القضاًي ، مصدر سابق، ص( االن فارنسويرد ، 3)
 .27( موجز نظا  ال،ك  االمريكي ، مصدر سباق، ص4)
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 .تها يَاَ َ َ َ : محاكم الواليا
م،يياك  الواليية عيادة مين قبييل  وينكخيب قضياة ،لدسياكير الوالييات فقييان كقيا  الم،ياك  فيي الوالييات و 

َل لدسيكورها وكشيريااكها (1)لمدة قصيرة المواطنين َل َل  ،ولكل والية  نظامها القانوني الخاص وقفيال
َل لكايددها وكنوعهيا  لكيل واليية َل َل َل َل مفصيال لهيمت الينظ  نظيرال غيير  ،ومن الصاب كقدي  وصفال

 ،لهيا اسيماء مخكلفية كككيون مين قياض لو،يدة او م،لفيون مايه ،ان م،اك  مات اخكصياص عيا 
اخكصاصييات م،يياك  او  تخكصيياص النظيير فييي القضييايا المدنييية والجناًييية الكييي الكييدخل فييي لييه

والم،يياك   ،م،يياك  الجناًييية وم،يياك  اال،ييوال الشخصييية م،يياك  اال،ييدادالمنهييا  ،دواًيير خاصيية
واعلييييى  ،الشييييكاو  الصييييغيرةو  ر خاصيييية بالشييييرطة والمييييرورصييييغوم،يييياك  ا ،ركيييياتكبال ةالخاصيييي

م،كمة في نظا  الواليات القضاًي هي م،كمة اسيكًنافية كسيمى فيي ماظي  الوالييات بالم،كمية 
الماكيياد  دوان كييان الاييد 1-3الاليييا او م،كميية االسييكًنا  الكييي يكييراو  عييدد القضيياة فيهييا ميين 

َل  ،سييباة ن القضيياًي والكشييرياات الفدرالييية لدسييكورها وللقييانو  ومصييادر ،كيي  الواليييات كقييو  وفقييال
 .(2)واالك،ادية والار 

شيييييكل ماقيييييول لك،دييييييد بم،يييييددة  اعيييييدميييييع انيييييه كوجيييييد قو  ،وكثييييييرال ميييييا ككيييييداخل  االخكصاصيييييات
وقيييد ككييييدخل  ،م،ييياك  الواليييية والم،ييياك  االك،اديييية ينمييياب ةاالخكصاصيييات فيييي القضيييايا المدنيييي

ابع سياسييييي داخلييييي ككالييييق بييييال،قوق المدنييييية والمسيييياواة الم،يييياك  الواليييييات فييييي قضييييايا مات طيييي
بينميييا ككجنيييب قيييدر االمكيييان النظييير فيييي القضيييايا مات الطيييابع السياسيييي  ،وال،قيييوق الشخصيييية

 .(3)وباال،الة الى الم،كمة االك،ادية الاليا
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .704، ص0898( د. ابدوريا، المدخل الى الالو  السياسية، كرجمة م،مد ،سين، بغداد، مطباة الخالني، 1)
 .00( االن فارنسويرد، المدخل الى النظا  القضاًي، مصدر سابق، ص2)
 .409س سكيدمور ومارشال كاركرواًل، كي  ك،ك  امريكا، مصدر سابق، ص( ماك3)
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 أ ول المحاكمات في الواليات المتحدة األمريكيةهالهًا: 
 
 اءات الج ا ية.اإلجر  -أ

كبيرة بين والية و  ةت الجناًية ولملا فهي كخكل  بدرجإجراالقوانين إلى كبير قواعد األكونت 
لالخكصاص والسلطات الممنو،ة للقضاء بل والية آخر . ك،كل  اإلجراءات ليس فقط بالنسبة 

تيضان بالنسبة لخطورة الجريمة. ك،اك  األفاال الجرمية الثانونية وفقان إلجراءات مسكاجلة تة 
دخل هيًات الم،لفين، ولكن كفرض الجراً  الخطيرة كالجنايات اكباع اجراءات دون ك
 (1)صارمة.

وكما هو ساًد في القانون االنكليزة ككون االجراءات الجناًية االمركية كجات الجراً  األكثر 
خطورة إجراءات اكهامية بصورة جوهرية. يقو  المدعي الاا  بالدور الًريسي في كوجيه االكها  

كس اإلجراء المة يكون فيه لقاضي الك،قيق الدور األساسي(. ينكخب المدعي الاا  تو يك  )با
كاينه من قبل ال،كومة. يكمكع سلطات اسكثناًية وبال،رية الكاملة كقريبان في االجكهاد. ولكن 
ك،مي مواد الدسكور المكه  من سوء اسكامال السلطة من قبل المدعي الاا  تو تفراد الشرطة، 

ح المكه  ال،ق بطلب الغاء اإلدانة ألقل ان،را  عن القواعد الم،ددة في اإلجراءات وكمن
 (2)القانونية.

الكي ككباها االجراءات الجناًية االنكليزية فس الخطوات نككبع االجراءات الجناًية االمريكية 
ريًان فهي كفرض م،اكمة المكه  من قبل قاض كساعدت هيًة م،لفين كقرر ما اما كان المكه  ب

تو ممنبان، ويصدر القاضي ،كمه اسكنادان الى القرار المة ككخمت همت الهيًة. وقد ككراو  الاقوبة 
الكي ي،ك  بها القاضي عند إدانة المكه  بين فرض غرامة مالية بسيطة والسجن، تو ،كى 

ريكية كطبق االعدا . مع انه ك  الغاء عقوبة االعدا  في بريطانيا فال زالت غالبية الواليات االم
 (3)همت الاقوبة على مرككبي تشد الجراً  خطوة.

 
 

                                                 

 .094، ص0882األوروبي، باريس،  –( منص  السليمي، القرار السياسي األمريكي، مركز الدراسات الاربي 1)
 .00( انن فارنسكوبرد، المدخل إلى النظا  القضاًي، مصدر سابق، ص2)
 .00( المصدر نفسه، ص3)
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 جراءات المد ية )أ ول المحاكمات المد ية(.اإل -ب
في االجراءات المدنية األمركية بين االجراءات وبين االجراءات الكي الكي يوجد كمييز واضح 

ة يك  ك،ديد كسبق الم،اكمة وبين الم،اكمة بالمات. ففي االجراءات الكي كسبق الم،اكم
المساًل المكالقة بالوقاًع وابالغ الخصو  بها. تما خالل الم،اكمة فكسكمع الم،كمة إلى همت 
المساًل وككخم القرار بشأنها. يصدر القاضي قرارت قبل اجراء الم،اكمة بدون هيًة م،لفين. 

علنية  تو باد  وجود هيًة م،لفين فككونبوجود تما جلسة الم،اكمة الكي يكرتسها القاضي 
 (1)يمثلون تطرا  النزاع )فرقاء الدعو (. يينم،اممن الداًمان  ددان ومكواصلة، ي،ضرها ع

 
 .أجراءات ماقبل المحاكمة -ج

يبدت اإلجرا  بكقدي  الً،ة االدعاء وككون الشكو  الخطوة األولى في هما األجراء. يمكر في 
رسل الم،كمة وثيقة كبليغ الشكو  طبياة ادعاء المدعي وما ينشدت المدعي من كاويض. ك

للمدعي عليه كالمه فيها تن دعو  تقيمت ضدت وكطلب منه كقدي  جوابه )الً،ة الجوابية( 
و . إما ل  يرغب المدعي عليه تن كك  م،اكمكه غيابيان يجب تن يارب عن بشأن همت الشك

نيكه بال،ضور تما  الم،كمة بإرسال ردت على الشكو . يسكطيع المدعي تن ياكرض على 
جواب المدعي عليه، وككون الغاية من كبادل اللواًح السما  لطرفي النزاع بالك،ديد الدقيق 

كو . إما ل  يكوصل الطرفان الى كسوية، يسكطيع القاضي الشللوقاًع الكي دعت إلى كقدي  
المساًل المخكل  عليها عقد جلسة تولية كسبق الم،اكمة ي،ضرها الطرفان لم،اولة ك،ديد 

منها.  ةوال،صول على موافقة الطرفين على قبول وقاًع ماينة كلغى ضرورة كقدي  تدلة الطاًل
مة يسبق الم،اكمة  كقرر الم،كمة تن القضية كسوة غالبا القضايا خالل االجكماع األول ال

واض،ة والك،كا، إلى م،اكمة. اما ل  يك  كسوية القضية قبل الم،اكمة يطلب المدعي من 
كاكب الم،كمة إدرا، قضيكه على الً،ة كار  بأس  روزنامة تو جدول الدعاوة المقرر النظر 

ى سنة كاملة نظران للادد الكبير من بها خالل دورة اناقاد الم،كمة، وقد يطول هما االنكظار ،ك
 (2)القضايا الاالقة تما  الم،اك .

                                                 

 .104دمور ومارشال كاركروانا، كي  ك،ك  تمريكا، مصدر سابق، ص( ماكس سكي1)
، 0892( ادلرمورنكر،، الدسكور األمريكي تفكار ومثله، كرجمية صيادق ابيراهي  عيودة، مركيز الككياب األردنيي، عميان، 2)

 .000ص
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 المحاكمة: -د
مع تو بدون هيًة م،لفين. إما كان المدعي يطالب يرتس جلسة الم،اكمة قاض منفرد وكناقد 

بكاويضات مالية ي،ق للمدعي عليه تن يطالب بأن ي،اك  من قبل هيًة م،لفين، ولكن عادة 
ع ،ك  قاض منفرد نظران لاجز الم،لفين عن فه  الماامالت الكجارية يفضل طرفا النزا

 الماقدة.
ككمثل تول خطوة في الم،اكمة بارض يلقيه كل طر  من طرفي النزاع يشر  فيه موقفه من 
القضية. باد ملا يجب على المدعي كقدي  األدلة الثبوكية لدعوات )قد ككون تدلة شفوية تو 

دعي عليه بأسكجواب شهود االدعاء ث  يقد  م،امي المدعي عليه لم،امي الممككوبة(. يسمح 
ب،ججه النهاًية بدورت شهودت المين ي،ق لم،امي المدعي اسكجواه . يدلى بادًم كل طر  

من قبل القاضي بمفردت(. تما  الم،كمة. يصدر ال،ك  )من قبل هيًة الم،لفين والقاضي تو 
مة يكوجب على الطر  الخاسر كسديدها كما وي،دد ال،ك  الصادر قيمة الاطل والضرر ال

 (1)على الطر  الخاسر كسديد مصاري  الدعو .يفرض هما ال،ك  عادة 
ي،ق لطرفي النزاع اسكًنا  ال،ك  لد  م،كمة االسكًنا . الكجرة همت الم،كمة م،اكمة 

سًنا  . يدرس قضاة م،كمة االجديدة، واليوجد فيها هيًة م،لفين، والكسكمع إلى تقوال الشهود
المقدمة إلى م،كمة البداية ومرافاة م،امي المسكأن  ومرافاة م،امي المسكأن   وقاًع القضية

عادة المساًل القانونية والككطرق إلى الوقاًع ضدت بشأن القضية. كدرس م،كمة االسكًنا  
المادية الكي وافقت على ص،كها هيًة الم،لفين في م،كمة البداية تو وافق على ص،كها 

همت الم،كمة. اما قرر قضاة م،كمة االسكًنا  ان قاضي م،كمة البداية ل  يخطيء قاضي 
تن الخطأ المة ارككبه طفي  بدرجة الكؤثر على قانونية ال،ك  المة تصدرت،  مفي ،كمه ت

ما وجدوا خطأ في ال،ك  ي،ق له  كقويمه لمصل،ة المسكأن  تو  فإنه  يصدقون ال،ك . واا
 من قبل م،كمة البداية. األمر بإجراء م،اكمة جديدة

ان الدور الكاريخي المة لابه القضاء األمريكي وكنكيجة ألمكيازت بين السلطات انخر  
وتطلقت عليه عبارة )،كومة القضاء( والسيما على الفكرة الكى برزت  (2))الكنفيمية والكشرياية(

ولغاية  91القرن  فيها ماارضة القضاء بشكل ،اد ضد الًراسة والكونغرس وك،ديدا في نهاية
                                                 

 .097( منص  السليمي، مصدر سابق، ص1)
 .091( المصدر نفسه، ص2)
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منكص  الثالثينيات من القرن الماضي وكانت الم،كمة الاليا قد لابت دوران هامان، كجلى في 
منع كنفيم قرارات ،كومية كانت كنفيمها يؤدة إلى ضرر األشخاص رغ  تن رت  الم،كمة كان 

 يصطد  مع رغبات غالبية القادة النافمين لد  السلطة الكنفيمية.
، عندما اثيرت كان ألجكهاد م،كمة الاليا، باد  9181عا   ي،ة )واكرغيت(وليس تدل من فض

ت،قية الًريس اال،كفاظ بأسرار ومالومات يكون ألعالنها تثر في سير الادالة وت،كرا  االدسكور 
ولابت الم،كمة الاليا دوران في مجريات همت القضية الكبيرة الكي تفضت إلى اسكقالة الًريس 

 .(1))ريشارد نيكسون( 
ان الاديد من الماطيات الكأريخية ساهمت في ابراز الجهاز القضاًي كسلطة مسكقلة وقوية 
الكقبل والكساير منطق مخالفة الدسكور، وتن كان ملا يك  في موقع سلطة المنع. كما ان 
كايين القضاة بأمر من ًريس الجمهورية وبموافقة الكونغرس ووفقان للدسكور تعطى تهمية بالغة 

المنصب وكاد مات قيمة سياسية في الواليات المك،دة، فالًريس )فرانكلين روزفلت( كان  لهما
( قضاة، والًريس )جور، بول 1( قضاة، وعين الًريس االسبق )ريكشارد نيكسون( )1عين )
 ( قاضيان وتخيران، كما هو مارو  ووفقان للدسكور يك  كاينه  لمد  ال،ياة.9األب( )

مل الجهاز القضاًي في الواليات المك،دة اليخلو من ضغوط الزعماء والجدير بالمكر بأن ع
السياسين وجماعات الضغط الكي كمارس عليه  شكى تنواع الضغوط، وكملا في تعضاء 

 الكونغرس والمسؤولين ال،كومين.
% في القضايا الماروضة عليها وكفصل بها في تصل 98وكنظر الم،كمة الاليا سنويان في 

 .(2)ويان ( قضية سن1888)
واسع من الم،امين داخل الواليات المك،دة يدع  دور الجهاز  (عدد)كما ان وجود ك  
، فأن الم،امين في الواليات المك،دة يشكلون جماعة (مايكس سكايدمور)القضاًي ... و،سب 

الفًات اكساعان، ففي نيورا على سبيل المثال يوجد الم،اميين ماياادل عدده   تكثرمن و نافمة 
لم،اميين في كل انكلكرا )انكلكرا برمكها(، ولديه  نفومان على السلطة الكنفيمية والكشرياية من ا

                                                 

 .081ص( منص  السليمي، مصدر سابق، 1)
،،هارمون، تضواء على دسكور الواليات المك،دة األمريكية، كرجمة تمير كامل، مطباة االنكلومصرية، القاهرة، 0( ا ،2)

 .018، ص0897
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ب،ك  امكالكه  على كقنيات ووساًل االعكراض على القرارات الكي كضر بمصالح االفراد 
 . (1)والجماعات

ريكية ومن االضاءات الالمية على القضاء االمريكي يمكننا تن نمكر بأن وزارة الادل األم
% من 18م،ا  وعلى الدوا  ومن ،ملة شهادة القانون ويشكلون  2888كسكخد  تكثر من 

تعضاء الكونغرس و،كا  الواليات ... وكجماه  جماية قضاًية فدرالية لها نفوم واسع لد  
 األوساط السياسية وكوجد تفرع لها في كل الواليات )جمايات قضاًية م،لية(.

دسكور الفدرالي الز القضاًي في النظا  السياسي األمريكي تقرها ان السلطة الممنو،ة للجها
وكدعمها الوقاًع والكطورات الكأريخية وكان م،ور همت السلطة يظل في وظيفكها الك،كيمية 
الكي كقو  بها السلطة القضاًية في الكنازعات القانونية بين األفراد والدولة وتجهزة الدولة 

 . (2)ها البرلمانية )الكونغرس في الواليات(سالالفدرالية مع الواليات تو مج
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .010(  المصدر نفسه، ص1)
 .070( د. تيدووريا، المدخل الى الالو  السياسية، مصدر سابق، ص2)
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 الراتمة
، لكيين الييمة يهيي  فييي هييما الشييأن تن يكفييل الدسييكور فييي بهييا نظامييان قضيياًيان خاصييان  لكييل دوليية  

ت،كاميه اسييكقالالن للسييلطة القضاًية...فأسيكقالل القضيياء تميير المفيير منيه لضييمان كنفيييم الدسييكور 
ال،كوميية. فالدسييكور األمريكييي تفييرد المييادة الثالثيية فييي ك،ديييد األسيياس وت،كامييه وكأكيييد شييرعية 

القانوني للسلطة القضاًية من كاييين القضياة ومهيا  وااللكزاميات خيدمكه  وهيكيل وبنيية الم،ياك  
 فضالن من عالقة الم،اك  الاليا بالم،اك  انخر . 

يسييية فييي وز  قييول بييأن الدسييكور االمريكييي قييدوقبييل ان نخييك  دراسييكنا يمكننييا ان ن ع السييلطات الًر
النظييا  السياسييي االمريكييي فييي ثييالد مؤسسييات هييي الكشييرياية والكنفيمييية والقضيياًية، دون ان 
يضع ال،دود الماناة للكداخل ال،اصل بيين السيطات اليثالد وبخاصية الكنفيميية والكشيرياية فيي 

فيي اسيكقاللية القضياء الشؤون السياسية، مميا انيكا االشيكالية الًريسيية الكيي كيأطر هيمت الدراسية 
َل للكيداخل او الكايارض بيين كوافقها مع وعملها و  َل َل دسكورية القيوانين. فالدسيكور لي  يضيع ،ليوالل

الًريس والكيونغرس فيي المييادين السياسيية وهيي ضيمنان كانيي مصيل،ة الكيوازن والمراجاية الميراد 
 ك،قيقه بين السلطات.

 
 ي باآلتي:و ست تج مما تقدم من الدراسة عن القضاء االمريك

كان السكقالل السلطة القضاًية وظهور اجهزة قضاًية قوية كأثير ها  على مسار كطبيق  -5
الدسكور االمريكي ودع  للسلطة الدسكور الفيدرالي )االك،ادية( وا،كرا  دسكورية القوانين ومبدت 

( المة وكان المفاول به انماا هو مبدت ،ق )االلغاء 9783 عا المشروعية بشكل عا . فقبل 
ثبت من بطالن كل نص مخال  للدسكور وان الكطبق كياني ان لكل دولة ال،ق بأن 

َل من فكرة صال،ية كل والية )دولة( عضو في االك،اد وعن طريق جهازها الكشرياي  َل انطالقال
 ك،ديد ومضمون انكهاا الدسكور ) االك،ادة( الفدرالي.

والكييي كييان يرتسييها  9783ة قييد اصييدرت عييا  وكانييت الم،كميية الاليييا للواليييات المك،ييدة االمريكييي
َل كضيمن انيه فيي  َل َل )جون مارشال( وكان قد عمل وزيرال فيي ،كومية اليًريس جيون ادميز، قيرارال
،الة قيا  كنازع بين مادة دسكورية وقيانون مايين كايرض القضيية  عليى القضياء، فيأن الم،كمية 

انون الاادة والقيانون الدسيكورة  كامل وفق المبادئ الكالية   ت=الكثبت من وجود كناقض بين الق
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كقضيل الدسكور، وبالكالي رفض القانون الاادة واما كصر  القاضي  -اجراء االخكيار ، -ب
 (.1بغير ملا اعكبر منكهكان للدسكور)

ان القوانين االمريكية هي قوانين صال،ة وينبغي ان ياز  اليها بقسط الباس به في نجا   -2
 نظا  ال،ك  الديمقراطي في الواليات المك،دة االمريكية. القضاء االمريكي والى ثبات

ان كوزيع السلطات الًريسية في الدسكور االمريكي كان قد ك  وفق اهدا  الواردة في  -3
( و ملا لصياغة االطار الاا  المة يكفل النص بين السلطات ويكفل اسكمرارت 9،2،3المواد )

في قوة االك،اد الفدرالي ووظيفكه كل سلطة فيه، ومالًمكه للظرو  كافة وبالشكل غيرالمؤثر 
 والسيما السلطة القضاًية واسكقاللها.

ونخك  دراسكنا ونسأن اهلل كاالى الموفقية في االفادة ومكاباة االثار االيجابية لهمت الكجربة  
 القانونية قي بناء نظامان دسكوريان رصينان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .404امريكا، مصدر سابق، ص ( ماكس سكيدمور ومارشال كاركرواًل، كي  ك،ك 1)
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 الملرص
 

ككضييمن ب،ثنييا الموسييو  اضيياءات علمييية عيين القضيياء فييي الواليييات المك،ييدة االمركييية 
واليى يومنيا  0292االصول القانونية ومبادةء الادالة المطلقة كجسيدت فيي دسيكور صيدر عيا  

واردة كجسيدت فيي ت،كيا  اكجاهاكيه ن،يو البقياء واالسيكمرار والكطيور،  ال،الي ومجموعة مبيادةء
الم،يياك   -وانطيو  ب،ثنيا فييي الم،يددات الكاليية مقييد  كضيمنت تهي  ماييال  الدسيكور ... توأل    ت

                 الم،ييييييييييييييييييياك  الخاصييييييييييييييييييية.    -الم،ييييييييييييييييييياك  الالييييييييييييييييييييا واخكصاصييييييييييييييييييياكها. ، -االك،اديييييييييييييييييييية. ب
االجييييراءات  -االجييييراءات الجناًييييية.  ب -اليييييات المك،ييييدة. تثانيييييان  تصييييول الم،اكمييييات فييييي الو 

 الم،اكمة وث  الخاكمة ومجموعة اسكنكاجات. -المدنية. االجراءات قبل الم،اكمة. د
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Abstract 
 

    Every nation has its own judicial system, but what is 

important is how to guarantee thee4 existence of an independent 

judiciary by the provisions laid down in their Constitutions. Hence, the 

independence of the judiciary is an essential matter to warrant the 

implementation of the Constitution and its provisions in one hand, and 

to endorse the legitimacy of the government.In this context, the 

Constitution of the United States (the U.S. Constitution) has singled out 

its Article III to determine the legal basis for the judicial authority in 

appointing judges, their service obligations and the structure of the 

courts as well as the relationships between the Supreme Court and the 

lower courts. Moreover, the Constitution has divided the American 

political system into three institutions; they are legislative, executive 

and judiciary, without constructing any boundaries to circumvent 

occurring interferences between the three authorities. This intervention 

happens particularly by both the executive and legislative with the 

political affairs of the country, which is considered as a major dilemma 

of This research, thus, focusses on the independence of the judiciary, 

its tasks, approvals and the constitutionality of laws enacted .In fact, 

the U.S. Constitution did not put solutions for the conflicts occurring 

between the President and Congress in the political arena. This is to 

implicitly safeguard the existing balance between authorities, and to 

achieve objectives planned for. The researcher will conclude from this 

study on the judicial system of the United States the following three 

points   

0. In the past, the independence of the judiciary and the 

emergence of a strong judicial system had a significant impact on the 

course of the application of the Constitution. Besides that, it was 

backing of the authority of the Federal Constitution (Federal) and the 

constitutionality of laws and in general to respect the legal principles. 

In fact, before the year 1803there was a principle called “right of 

cancellation”, which means every state has the right to prove the 

invalidity of all legal texts contrary to the Constitution, and to 

accordingly bring the application of that legal text into an end. This 

principle is based on the idea of the validity of each State as a member 
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of the Union and by their respective legislative could determine 

whether or not a violation of the Constitution had occurred. However, 

in 1803 the Supreme Court of the United States of America issued a 

judicial decision (by Chief Justice John James Marshall who and 

served as minister in the government of President John Adams), to 

reinforce the principle that in the event of a conflict between the 

Constitutional provision and the ordinary law of a particular case is 

presented to the judiciary, the Court  has the power to implement one 

of the following three options: Firstly, to validate the contradiction 

between ordinary law and constitutional provision; secondly, to choose 

either one; or, thirdly to give preferences to the Constitution, and to 

disapprove ordinary law. Nonetheless, if the judge acted otherwise, his 

action was to be deemed in violation of the Constitution. 
7. The United States laws are valid laws which in fact 

contributed to the success of both the judicial system and to the 

stability of democratic government in the country.  
4. The distribution of major powers in the Constitution of the 

United States had been in accordance with the objectives set forth by 

articles 1,2 and3. This is to formulate the general framework which can 

guarantee the existence of the legal text between the authorities, and to 

ensure the continuation and suitability of the legal text for all 

conditions, but with no effect to the power of the Federal Union and its 

function in each authority particularly the judiciary and its 

independence. 


