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 التمويل االنتخابي األمريكي واالقتصاد السياسي الدولي

  أزتد عبد احلكيم
 :ـةمقدم
االنتخابات األ ريكية سواء الرئاسية أو التشريعية وأصبح ظاىرة الفتة  ع  يفا ا  ممً  ووً  السياسييلعب ادلال     

، بينما 2012انتخابات  يف لياوات  والو  7كل انتخابات، حيث جتاوزت  يفيتم إنفاقما  اليتتزايد حجم األ وال 
 يمشلت االنتخابات الرئاسية وانتخابات التجديد النصف واليت 2016انتخابات  يف لياو  والو  11جتاوزت حاجز الـ 

عد أحد تصاعد ويُي بات يؤثر بشكل م السياسيأن ادلال  للكوصلرس إضافة إىل انتخابات حكام الواليات، وىو  ا يعين
 1.ترجيح كفة  رشح على آخر يفاألوواق احلامسة 

شكل تربعات  يفوذلك  ،اعد اللعبة االنتخابية األ ريكيةباتت إحدى قو السياسيو ن ٍب فإن ظاىرة ادلال     
القانون  ينظم وإرتااًل . لدعم زتالت ادلرشحني ،العتباويني  ثل الشركات واذليئات ن جانب األفرا  الطبيعيني أو ا

 والو لتربعات  2600ػلد  حيث  ،ليما ىيئة االنتخابات الفيدواليةتشرف ع واليت السياسيعملية التمويل  ياأل ريك
أصدوتو احملكمة  يا لتربعات ودتويل الشركات واذليئات خاصة بعد القانون الشمري الذا زلد ً بينما   ييع سقفً  ،األفرا 

ينص على عدم وجو  سقف زلد  لتربعات الشركات  والذي، "احتا  ادلواطنني" وعرف باسم 2010عام  يفالفيدوالية 
مسح بإنشاء جلان عليا  والذي 2014 يفكذلك حكم احملكمة العليا الصا و  ،مساه حرية التعبريأ يف إطاو  ا للمرشحني

 نظمات ال ترتبط  باشرة حبملة ىذا ادلرشح أو  يوه ،(Super PACs" )السوبر باكس"مسى بـتُي  السياسيللعمل 
وسائل اإلعالم ادلختلفة، وكل ذلك  ون وضع حد أقصى للمبالغ ادلتربع هبا  يفذاك، ولكن ػلق ذلا دتويل الدعاية 

 2 .توثيق عمليات التربعات والكشف عن  صا وىا يفو ووىا  مم 
 يف  ؽلوقراطيادلرشح ال (برين ساندوس)ويكية، يقول االنتخابات األم يفوعن ىذا التأثري للمال السياسي     

كان ينافس بقوة ادلرشحة ىيالوي كلينتون على نيل بطاقة احلزب  والذيانتخابات احلزب التمميدية للرئاسة األ ريكية 
الذين ات بشكل  تزايد يف العملية السياسية السياسيني ودتتلك كل  ن طبقة ادلليونريات وطبقة ادللياو ي" :للرتشح

يذىبون إليمما حبثـًا عن التربعات واأل وال، وضلن بذلك ننتقل بشكل سريع جًدا  ن اجملتمع الدؽلوقراطي إىل رلتمع 
وجع آخرون تزايد الظاىرة ادلقابل يُي  يف ،3"يتحكم فيو األقلية، حيث يتحكم ادللياو يرات يف حتديد  ن ادلسئول ادلنتخب

اجململ فإن  ا حتتاجو االنتخابات إىل  يفإال أنو . ت االنتخابية والدعاية للمرشحنيبشكل كبري إىل اوتفاع تكلفة احلمال

                                                           
 طالب  كتوواة يف كلية االقتصا  والعلوم السياسية، جا عة القاىرة 
فإنو ػلتاج  صا و  ا ية لتمويل زتلتو الدعائية، و ائًما  ا يلجأ ادلرشح إىل ( وئاسية كانت أم بردلانية)عند ا يعتزم  رشح أ ريكي  ا خوض  عركة انتخابية  ا بأ ريكا  1

حتمل للمال الذي  فعت
ُي
على قراوات ادلرشح  -إحدى اذليئات أو الشركات  -ه جمة أو شركة لتمويل زتلتو االنتخابية، وىذه الطريقة تثري اجلدل نظرًا للتأثري ادل

ووة إجراء تغيريات جذوية يف وتوجماتو إذا صلح يف االنتخابات ليليب بدووه ادلصاحل االقتصا ية للجمة ادلاضلة، وىناك جدل كبري و ستمر يف الداخل األ ريكي بشأن ضر
 :نظام التمويل االنتخايب، دلزيد  ن التفاصيل يرجي الرجوع إىل

Leonard Freedman, Power and Politics in America, Sixth edition, California: Cole Publishing Company, 
1991. 
2 For more information, look the site of The Federal Election Committee (FEC) 
http://www.fec.gov/law/procedural_materials.shtml 
3 for more information Look: Sanders’ People-Powered Campaign Smashes Record Number of 
Donations, Revolutionizes American Politics, a press release, available at this link: 
https://berniesanders.com/press-release/sanders-smashes-record-donations/  
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وىو أ ر عكس  ،و  ا ػلد  ن  رشحى الطبقة الوسطىوه ،ن تغطيتما سوى ادلرشحني األثرياءأ وال طائلة ال يتمكن م
أ ام سؤال كبري  فا ه  ياأل ريك واطي ؽلوقبدووه العديد  ن الدالالت والتداعيات السلبية، لعل أبرزىا وضع النموذج ال

 ن الشعب وليس  ن أصحاب ادلصاحل والشركات  ىقدوة االنتخابات األ ريكية على عكس  صاحل الغالبية العظم
. واللوبيات النافذة

وجمة نظر األثرياء جتاه القيايا أو ادلرشحني الذين يسعون إلعا ة تشكيل  تبين يفحيث تسمم التربعات     
أسرة  158 ن خاصة أن ىناك أكثر  ،األثرياء على حساب الطبقة الوسطىلصاحل طبقة   ريكيالقتصا  األسياسات ا

فوز ادلرشحني  يفتلعب تربعاهتا ودتويالهتا الدوو األكرب  ، ن السكان% 0.05يشكلون أقل  ن  ،أ ريكية األكثر ثراء
ا عن شبكة كما أنو يعيد تشكيل اخلريطة السياسية لتكون تعبريً  ،سة االقتصا ية اليت تدعم  صاحلممالسيا و ن ٍب تبين

 4.وتوجماتو  ريكيادلصاحل والتكتالت وليس عن ادلواطن األ
 عم وفوز ادلرشحني خاصة  يفا ا زلوويً  ووً   -وىم كثر - لعب  ا يسمى رتاعات اليغط أو اللوىب وثانًيا    

و ن  ،احل تلك اجلماعات  اخليا وخاوجياختدم  ص اليتالتشريعات  الكوصلرس للتأثري عليمم بعد فوزىم لتبين ي رشح
 يدتول وتدعم  رشح اليت (اإليباك)لويب الصناعات، ولويب وول سرتيت، وادلنظمة اليمو ية  ؛أبرز تلك اجلماعات

 5.وجمة النظر اإلسرائيلية والدفاع عن قيايا إسرائيل الرئاسة والكوصلرس لتبين
االنتخابات األمريكية األخيرة  فيالتمويل :  والاًل 
 واليتوالتربعات للحمالت االنتخابية وادلرشحني  السياسيعملية التمويل األساس ينظم القانون األ ريكي  يف    
إال أن ادلعلو ات الدقيقة بشأن  صا و وأشكال التمويل لكل  رشح تبقي  ،ليما ىيئة االنتخابات الفيدواليةتشرف ع

ظل ظاىرة  ا يعرف بـ  يفغري  تاحة أو صعب الوصول ذلا نظرا لتعقد وتداخل أشكال التمويل وصووىا وال سيما 
وج تدخل للمرشحني  ون الكشف عن  صدوىا سواء  ن الداخل أو خا اليت يوه" األ وال ادلظلمة أو السرية"

و ن ٍب وبالرجوع إىل حتقيق واسع أجرتو صحيفة نيويووك تاؽلز األ ريكية حول دتويل االنتخابات . الواليات ادلتحدة
للحمالت االنتخابية لعام   "ادلمولني"تأثري ادلال على العملية السياسية األ ريكية عرب حتديد أكرب األ ريكية األخرية و

: ، وىذه األسرة  قسمة إىل فئتني2016ول أكثر  ن نصف انتخابات أسرة ًب 158، حتدثت الصحيفة عن 2016
عائلة   يكونوا  ن طبقة األثرياء  119حيث جذووىا دتتلك الثروة  ن أز نة، بينما  اعائلة ثرية ثراء تقليديً  37األوىل 

تصا ي األ ريكي، حيث للنظام االق  ين  ن التطرف الرأمسايليبالشكل التقليدي ولكنمم ا تلكوا الثروة سريًعا  ستف
 خلوا لعبة وأس ادلال يف نيويووك، أو اشرتوا حقوق استغالل النفط يف تكساس بأقل  ن ذتنما، أو وضعوا أقدا مم يف "

 ". عا  ىوليوو  وإنتاج األفالم، أو سيطرو على رلاالت الطاقة واإلعالم
ين  ؽلوقراطيللمرشحني ال أ وال احلمالت الدعائية األولية نصفوضخت ىذه األسر وحدىا أكثر  ن     

أسرة  نمم فقط يدعمون الدؽلوقراطيني، بينما  20واجلمموويني، ودتيل تلك األسر يف رلملما لدعم اجلممووييني؛ فمناك 
بقة؛ إذ ؽليل أسرة الباقية يدعمون ادلرشحني اجلمموويني الذين يدعمون الطموحات االقتصا ية لتلك الط 138تدعم الـ

اجلمموويون إىل ختفيف اليوابط على حركة وأس ادلال، وختفيض اليرائب على الدخل واألوباح والثروات اليت تتم 

                                                           
. 2016أكتوبر  18ادلال يف السياسة األ ريكية؟  تاح على الرابط التايل بتاويخ ىل يتحكم أزتد عماوة،  4

http://www.sasapost.com/the-affect-of-money-in-us-elections/ 
 : ،  تاح على الرابط التايل2016أغسطس  28عد   قال وأي، صحيفة األىرام، ، أزتد سيد أزتد، ادلال السياسي و صداقية النموذج الدؽلوقراطي األ ريكي 5

http://www.ahram.org.eg/News/192002/4/547430/%D9%82%D8%B6%.aspx. 
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وىذا  ا يعزز الرأمسالية ادلتطرفة وييع سقفـًا لطموحات شرائح  ؽلغرافية واسعة بدأت دتيل بقوة . تواوثما  ن جيل آلخر
 .،  ثل الشباب والالتينيني واألفاوقةين ؽلوقراطييف السنوات األخرية لل

على وأسما عائالت ىايلدبراند،  اليت ن ىذه العائالت  اشخصً  50وجد أن أكثر  ن  االتحقيق أيضً  ويف    
 اليتالواليات ادلتحدة  يفاألعلى ثراء  400وتاو، وساووفيم، وفلوويس، و اكنري، وجووج سووس، يرتبعون على قائمة الـ

قطاع التمويل،  يفعائلة تعمل  64وجد أن  158وبالنظر إىل رلال عمل ىذه األسر الـ. بس الشمريةتصدوىا رللة فرو
 يف 12عالم، وقطاع اإل يف 12العقاوات واإلنشاءات، و يف 15ادلواو  الطبيعية، وورلاالت الطاقة  يفعائلة تعمل  17و

رلال األغذية والزواعة،  يف 5رلال التصنيع، و يف 6قطاع النقل، و يف 9قطاع التكنولوجيا، و يف 10القطاع الصحي، و
. رلاالت  تنوعة يفاآلخرين  5قطاع التأ ينات، والـ يف 3و

التحقيق، فإن وغبات الطبقات ادلتوسطة بدأت تتناقض  ع الرغبات اجلممووية اليمينية  يفوطبقا دلا جاء     
أن اليرائب غلب أن تكون أكرب على  ن ػلصلون على أكثر  ن  ليون  والو سنويًا، ينا ون بحيث أكثرية األ ريكيني 

وأن احلكو ة غلب أن تيطلع بدوو اقتصا ي لسد الفجوة ادلتزايدة بني األغنياء والفقراء على غراو نظم الرفاىية يف 
ذه األسر على احلمالت ن سيطرة هأإال . االحتا  األووويب، وكذلك زتاية  نظو ة اليمان االجتماعي والصحي

بأن تؤثر تلك األسر الثرية اليت دتثل األقلية على العملية السياسية " ة ؽلوقراطيال"  -وفق الصحيفة  -االنتخابية، قوض
أن  عظم أعياء الكوصلرس األ ريكي ىم  ن ادلليونريات "على حساب األغلبية  ن  توسطي الدخل وىو  ا أ ى إىل 

  يكن ادللياو يرات، على العكس  ن بردلانات أوووبا اليت دتثل الطبقة الوسطى جزًءا كبريًا  الصغاو على أقل تقدير إن
 6". نما

 االقتراب المقترح تطبيقو على ىذه القضية: ثانياًلا
الواليات ادلتحدة أو باقي  ول العا ،  يف ع تداخل وتعقد أبعا  وصوو قيايا التمويل االنتخايب سواء     

القيية زلل الدواسة  ن  اخل الواليات ادلتحدة أو  ن اخلاوج حيث ظمرت  صا و  يفو التمويل وسواء أكان  صد
الواقعية اجلديدة ونظريتما ادلتمثلة ىذه االنتخابات، فإنو يقرتح استخدام  نظووين وعلا  يفدتويل خاوجية  ن  ول أجنبية 

والسياسي وكذلك  يظل االوتباط الوثيق ببني االقتصا  يفالسياسيات الداخلية وذلك  اوثاينً ، االستقراو ادلميمن يف
الواليات ادلتحدة وينعكس بدووه على  ول العا  باعتباو أن الواليات ادلتحدة الزالت  يفاالوتباط األوثق بني  ا ػلدث 

. اا وعسكريً ا وسياسيً ا و ايلً الثقل األكرب اقتصا يً 
 ىم افتراضات الواقعية الجديدة  -1

تقوم الواقعية باألساس على افرتاضات أولوية السياسات على االقتصا يات، وذلك  ع التمييز بني باختصاو     
تعد أ وات للسياسية سواء الداخلية  اليتاالعتباو لذاهتا وبني السياسات االقتصا ية  يفتأخذ  اليتالسياسات االقتصا ية 
للقوة واألىداف السياسية واأل نية واستخدام األ وات و ن ٍب فإن الواقعية تعطي األولوية . أو اخلاوجية بشكل عام

وانطالقا شلا سبق فإنو ؽلكن القول إن جل تركيز الواقعية بشكل عام على البعد . االقتصا ية لتحقيق ىذه أىداف القوة

                                                           
6 Nicholas Confessore, Sarah Cohen and Karen Yourish, Buying Power: The Families Funding the 2016 
Presidential Election, A New York Times investigation, available on the site of New York Times, on the 
date:10 / 10 /2015. 
http://www.nytimes.com/interactive/2015/10/11/us/politics/2016-presidential-election-super-pac-
donors.html?_r=0 
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وقت  يفوذلك . ؽلكن  ن خالذلا للمعا الت االقتصا ية أن تؤثر على توزيع القوة اليتاالقتصا ي ينصب على الكيفية 
 7.دتلك فيو ادلتغريات السياسية التأثري وبقوة على العالقات االقتصا ية سواء الداخلية أو اخلاوجية

تفسر طبيعة العالقة بني توزيع القوى بني الدول  ن جانب  اليتا  ن النظريات كما تطرح الواقعية عد ً     
: وطبيعة األنظمة االقتصا ية الدولية  ن جانب آخر، وأبرز تلك النظريات

 Hegemonic Stability: نظرية استقرار المهيمن -
بوجو   ولة  أن النظام االقتصا ي الدويل ادلفتوح وادلستقر لن يتحقق إال يفحيث يتمثل جوىر ىذه النظرية     

ادلستفيد األكرب  ن النظام  كربىوتعترب القوة االقتصا ية ال. غريىا يفقو ات القوة على ضلو ال يرتكز  ممينة ترتكز فيما م
االقتصا ي ادلنفتح  ع تنا ي اقتصا ياهتا واستثماواهتا، وكرب حجم اقتصا ىا القو ي ووؤوس أ واذلا، فالدول ذات ادلواو  

على أن وجو  تلك  - طبعتما الواقعية يف -وتؤكد النظرية . ا  ن القيو  على التبا ل التجاويلت  زيدً احملدو ة لرمبا فض
القائم على االنفتاح االقتصا ي، إذ يعزز ذلك  ن  الدولة ادلميمنة  ن شأنو أن ييمن وجو  واستمراو النظام الدويل

حتت  ى  اج الدول األخرإوذه  ن  واو  دتكنما  ن ظلوىا االقتصا ي و كاسبما السياسية، ويساعدىا على ذلك  ا تح
.  ظلة النظام االقتصا ي ادلفتوح

ا آخر للسياسة التجاوية على ضوء العالقة بني األحالف واأل ن  ن جانب، كما تقدم الواقعية تفسريً     
النسبية حتسني فيمكن للدول  ن خالل استغالل ادلزايا   .وادلعا الت والتبا الت االقتصا ية  ن جانب آخر

حترص الدول على االنفتاح على حلفائما اقتصا يا  ون أعدائما،  ااقتصا ياهتا القو ية و ن ٍب قوهتا العسكرية، ولذ
. ألنو يؤثر على القدوات العسكرية للدول اوليس فقط ألن االنفتاح يزيد  ن  كاسب الدول اقتصا يا، ولكن أيضً 

:  ىم افتراضات السياسات الداخلية -2
نقطتني  يفاجلمع بني العالقات الدولية والنظم ادلقاونة  يفكحقل  واسي   ويلصلح االقتصا  السياسي ال    
على اذلياكل واجلماعات السياسية الداخلية، والثانية ختترب  دى تأثري التنوع   ويلاألول ختترب أثر النظام ال تقاطعتني، 

وال توجد حجة  ميمنة . السياسات اخلاوجية االقتصا ية يفت والقيم اذلياكل السياسية الداخلية و صاحل اجلماعا يف
على اذلياكل السياسية الداخلية، إال أنو ؽلكن القول أن الدول كثيفة السكان   ويلحتسم اجلدال حول أثر النظام ال

 اليتجتماعية ؽلكن أن تصدو السلع كثيفة العمالة وىو  ا ينعكس إغلابيا على العديد  ن القطاعات والشرائح اال
ادلقابل قد ييعف  يف. فكلما تزايد االنفتاح االقتصا ي حتسنت أوضاع تلك الشرائح والطبقات. نتجت تلك السلعأ

حيث االعتما  على اآلالت  ىالدول الصناعية الكرب يفاالنفتاح االقتصا ي  ن بعض الشرائح اجملتمعية  ثال 
. تلك الدول يفات العمالية والتكنولوجيا ادلتقد ة فترتاجع أعلية االحتا 

ؽلكن  اليتو ن ٍب عند النظر إىل عالقة السياسات الداخلية والنظام االقتصا ي الدويل الختباو الطريقة         
 ن خالذلا اذلياكل الداخلية والقيم واألفكاو تؤثر على السياسات اخلاوجية االقتصا ية، جتد رتاعات ادلصاحل أكثر 

سياسة ؽلكن تفسريىا على ضوء اليغوط  ياأل ثلة وضوحا على تلك العالقة، فالسياسيات االقتصا ية الدولية  ثل أ
حني تفيل الصناعات التنافسية الوليدة  يفاالنفتاح  ىصانع الكربحيث تفيل ادلصانع التنافسية وا . الداخلية 
 8.االنغالق

                                                           
7 Stephen Krasner, The accomplishment of international political economy, International Theory: 
Positivism and Beyond, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996, Pp. 114-118. 
8 For more information Look at: Perspectives on International Political Economy, available at: 
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تطبيق االفتراضات النظرية على القضية محل الدراسة  -ثالثاًلا
، وبتطبيق 2016االنتخابات األ ريكية لعام  يفبتتبع الربا ج والنوايا االقتصا ية والسياسية للحزبني الكبريين     

احلزبني  يفادلرشحني  ي يدة ونظرية االستقراو ادلميمن وكذلك نظرية السياسات الداخلية و ساعافرتاضات الواقعية اجل
وؤية  يفترتكز بشكل كبري " السلطة والثروة"سواء كانوا  رشحني للكوصلرس أو االنتخابات الرئاسية، صلد أن  قولة 

ي، وذلك انطالقا  ن ثوابت وؤية ادلمولني ادلعسكر اجلممووي لشكل االقتصا  األ ريكي و ن خلفو االقتصا  العا 
برا ج  يفالرئيسيني للحمالت االنتخابيةت فيما ترتكز افرتاضات  ا بعد السلوكية وضرووة النظر إىل قيم العدل وادلساواة 

.  ؽلوقراطيادلعسكر ال
ادلدافعني عن الطبقة ا بني تعكس صراعً و ن ٍب فإنو بتحليل األجندة االقتصا ية وكذلك السياسية للطرفني     

احلزب  يفاخلالف االقتصا ي بني  رشح. ادلتوسطة وادلدافعني عن  صاحل كباو وجال األعمال ووؤساء رلالس اإل اوات
احلزب اجلممووي يتجلى يف  وقف الطرفني  ن قيية العدالة االجتماعية واليرائب، على سبيل  يو رشح  ؽلوقراطيال

وأسمم ادلرشحة الرئاسية اخلاسرة ىيالوي كلينتون يعتقدون أن وفع  عدالت النمو  ين وعلى ؽلوقراطيفإن ال ؛ادلثال
االقتصا ي األ ريكي يتطلب ادلزيد  ن ادلساوة واحلراك االجتماعي، وذلذا يطالبون بزيا ة احلد األ ىن لألجر يف الساعة 

يريدون احملافظة على  متلفة، كما أنو والوا للساعة يف الواليات ادلخ 15ا على ادلستوى االحتا ي و والوً  12إىل 
 . ادلعدالت اليريبية الراىنة  ع زيا ة اليرائب على األغنياء

اجلمموويون وعلى وأسمم ادلرشح الرئاسي الفائز  ونالد ترا ب يريدون  ىير اادلقابل وعلى النقيض دتامً  يف    
األغنياء، وىذا  ن وجمة نظرىم سيحل  استقطاعات ضريبية للجميع، ولكن  ع  زيد  ن اخلفض اليرييب دلصلحة

 شكلة الفقر يف الواليات ادلتحدة، فجعل األثرياء أكثر ثراء ؽلكنمم  ن التوسع يف استثماواهتم، وبالتايل توظيف ادلزيد 
ة يف اخلطاب السياسي لرتا ب، أ ا بالنسبة للحد ا ن األيدي العا لة، ولذلك ال صلد استخدا ا لكلمة عدم ادلساو

لألجوو، فإنو ال يدعم وجو  حد أ ىن لألجوو على  ستوى الواليات ادلتحدة ويكتفي بأن يكون ذلك  ن  األ ىن
 9.اختصاص الواليات

طاو إ يفكذلك طرح اجلمموويون وترا ب أفكاو  غايرة لنمط عالقات الواليات ادلتحدة بدول جواوىا     
ووبيني واليابان وكوويا اجلنوبية و ن بعدىم احللفاء اتفاقية نافتا، وكذلك شكل عالقات بال ه  ع حلفائما األو

سياسات اقتصا ية تنمب  بكني واشنطن" ختدع"ين، وباإلضافة إىل ذلك عالقة بال ه  ع الصني، حيث ياخلليج
وأنو سيشرع يف بناء حائط لعزل ادلكسيك عن . االقتصا  األ ريكي، لذا سيعيد النظر باتفاقية التجاوة ادلوقعة  عما

 يفوتعد سياسات ترا ب وحزبو . الواليات ادلتحدة دلنع العمالة ادلكسيكية اليت تعمل يف أعمال غري نظا ية يف أ ريكا
و ن ووائمم الداعمني الرئيسيني لتمويل االنتخابات  كربىضيل  ن قبل الشركات األ ريكية الالفرتة الراىنة زلل تف

 10.األ ريكية
 يفسبقت االنتخابات  اليتالوقت الراىن وخالل الشموو األخرية  يفوانطالقا  ن ىذا الوضع، صلد أنو     

 ن االقتصا  األ ريكي بات يكتنفو الغموضفإ يمايني بالرئاسة وكذلك استحواذىم علنوفمرب ادلاضي، وفوز اجلمموو
                                                                                                                                                                      
https://www.pearsonhighered.com/assets/samplechapter/0/2/0/5/0205965156.pdf  
9 Theodore H. Moran and Lindsay Oldenski, How offshoring and Global supply chains enhance The US 
Economy, Washington: Peterson Institute for International Economics, April 2016. 
10 Christopher Smart, US Election Note: Economic Policy After 2016, London: Chatham House, The 
Royal Institute of International Affairs, June 2016, Pp. 5-7. 
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وول سرتيت، حيث ال  يفقرتاحات الرئيس ادلنتخب  ونالد ترا ب االقتصا ية، وىو أحد األقطاب ادلالية اذلا ة نتيجة ال
فسياسات ترا ب جتعل الواليات ادلتحدة األ ريكية على أعتاب تغيري جديد سيغري  ن  الزلما . يفتأ يعلن عنما

، إذ أن األ ر يتعلق بأعمدة االقتصا  األ ريكي والثوابت اليت اعتا  العا  السري يف ظلما واليت جعلت  نو االقتصا ية
أكرب اقتصا  يف العا  على  دى العقو  ادلاضية، وأبرز تلك األعمدة  كانة الدوالو كعملة احتياط  ولية واليت ستؤثر 

ة ذات التصنيف السيا ي األعلى يف العا ، والعالقة  ع الصني ثاين على  عا لة البرتو والو وسندات اخلزانة األ ريكي
أكرب اقتصا  عادلي، واتفاقيات التجاوة احلرة  ع  ول العا ، والعمالة اليخمة  ن ادلماجرين ادلوجو ة يف الواليات 

 ا يريد فعلو والسياسات اليت االقتصا  األ ريكي حول  يفا دتثل انقالبً  واليتكما أن أفكاو ترا ب غري العا ية . ادلتحدة
والعادلي ال تزال تطرح العديد  ن التساؤالت يف الطريقة اليت يفكر فيما ترا ب، فيما إذا  ييبلووىا جتاه االقتصا  الداخل

 لياو  والو، أم  4.5كان يتصرف بشخصية وجل األعمال الذي صلح يف تنمية ثروتو  ن  ئات ادلاليني إىل أكثر  ن 
 11. نظو ة الرمسالية الراىنة بتعقيداهتاأنو سيخيع لل

وفيما يلي  ىم القضايا األساسية التي يتمايز فيها البرنامج السياسي للحزب الديموقراطي عن البرنامج 
: السياسي للحزب الجمهوري

الدفاع  -
 سؤولة، ووضعوا يقول الربنا ج السياسي للحزب الدؽلوقراطي إن الدؽلوقراطيني أهنوا احلرب يف العراق بطريقة     

تنظيم القاعدة على طريق اذلزؽلة مبقتل أسا ة بن ال ن وكبحوا تقدم حركة طالبان شلا ؽلمد النسحاب القوات األ ريكية 
ويسعى الدؽلوقراطيون للتقليل  ن سلزونات األسلحة النووية إىل حد أبعد، و نع إيران  ن ا تالك سالح .  ن أفغانستان

ويؤكدون أهنم يريدون احملافظة على جيش ". ا غري  تزعزع بأ ن إسرائيلالتزامً "ن إن لديمم ويقول الدؽلوقراطيو. نووي
قوي، غري أهنم يقولون إنو نظرا لألوضاع ادلالية فإن القراوات الصاو ة بشأن ادليزانية غلب أن تتيمن  سائل اإلنفاق 

.  على الدفاع
وة أوبا ا باختاذ  واقف ضعيفة إزاء  ول  ثل كوويا أ ا اجلمموويون ففي برنارلمم السياسي يتممون إ ا    

ويقول الربنا ج إن اجلمموويني . وينتقدون التخفييات يف اإلنفاق العسكري"  اعش"الشمالية والصني وإيران وظموو 
 بدأ الر ع باستخدام "سرتاتيجية العسكرية للجمموويني فمي ستستعيد أ ا اإل". حزب السالم عن طريق القوة"ىم 
 12".يف الكا ل  ن القدوات العسكرية األ ريكيةالط

الضرائب  -
ؼلطط الربنا ج االنتخايب اجلممووي لتمديد ختفييات اليرائب اليت أقرىا الرئيس السابق بوش عا ي     

ويقول ىذا الربنا ج أييا إن احلزب اجلممووي سوف ػلاول إلغاء . ، ويثما يتم إصالح قانون اليرائب2003و 2001
. بة لدافعي اليرائب ذوي الدخل ادلتدين وادلتوسطاليرائب ادلفروضة على الفائدة واألوباح وأوباح وأس ادلال كليا بالنس
كما يرفض الربنا ج اجلممووي استخدام اليرائب . وسيسعى أييا إللغاء ضريبة ادلمتلكات وضريبة احلد األ ىن البديلة

                                                           
11 Dan Smith and Chris Mackenzie, Boosting The Impact of Small Doners: How Matching Funds Would 
Reshape the 2016 Presidential Election? Washington: U.S PIRG Education Fund, February 2016. 
12 Michael J. Boskin, The US Election and the Global Economy, available at: on February 29 th 2016 
http://www.fuw.ch/article/the-us-election-and-the-global-economy/  
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سوبية اليت  ن أجل إعا ة توزيع الدخل ودتويل الربا ج غري اليرووية أو غري الفعالة أو تعزيز الرأمسالية القائمة على ادلح
. تؤ ي بالسياسيني والشركات إىل الفسا 

صالح اليرييب للجمموويني إىل أن اليرائب يف أ ريكا ىي األعلى بني  ول العا ، وخفض كما يشري اإل    
و ن سياساتو أنو . اليرائب سيحفز االقتصا  وادلستثمرين على االستثماو أكثر، وخلق وظائف على حد وصفو

 ليون  1.3ترليون  والو وختفيض اليرائب على األثرياء حبوايل  9.5الفيدوايل  ن اليرائب حبوايل سيخفض الدخل 
وتبسيط قانون اليرائب أكثر، علًما أن اخلطط % 15وخفض اليريبة على الشركات إىل  2017 والو يف عام 

. قرية وادلتوسطةتفيد بادلقام األول األثرياء وليس الطبقات الف اليريبية ادلطروحة يف سياساتو
ادلقابل، يدعو الربنا ج السياسي للحزب الدؽلوقراطي لتمديد إجراءات ختفيض اليرائب عن العائالت  يف    

يف ادلئة  ن ادلواطنني، واحليلولة  ون  98ألف  والو يف السنة والذين ؽلثلون  250األ ريكية اليت حتقق  خال أقل  ن 
الوسطى، ويف الوقت نفسو  ةى وأولئك الذين يطمحون باالنيمام إىل الطبقالوسط ةوفع اليرائب عن عائالت الطبق

 13".يطالب األغنياء والشركات بأن يدفعوا نصيبمم العا ل  ن اليرائب
الهجرة  -

".  لتز ون بشدة بسن قوانني إلصالح نظام اذلجرة بشكل شا ل"ينص الربنا ج الدؽلوقراطي على أهنم     
، وإلزام ادلماجرين غري الشرعيني "إخراج ادلماجرين الذين ال ػلملون وثائق  ن الظالل"ويتيمن إصالح نظام اذلجرة 

ويدعو . بتصحيح وضعمم القانوين وتعلم اللغة اإلصلليزية و فع اليرائب لكي يسلكوا طريقا ضلو اجلنسية األ ريكية
. العائلة  ع بعيما ويفرض القانون بقيالربنا ج لنظام إعطاء التأشريات مبا ؼلدم احلاجات االقتصا ية للبال  ويُي 

حيث "ألولئك الذي خالفوا قوانني اذلجرة عمدا " أي نوع  ن العفو" ن جمتو، يعاوض الربنا ج اجلممووي     
، ويطالب بإيقاف قيايا وزاوة العدل ضد الواليات اليت سنـّت إجراءات "هنم ييرون بأولئك الذين ػلرت ون القانونأ

 وايل عن اجلا عات اليت دتنح ادلماجرين غري الشرعيني ختفييات يف يسيسعى لقطع التمويل الفحاز ة بشأن اذلجرة، و
. البال  يف ليون  ماجر غري شرعي  11هنم يطالبون برتحيل أكما . األقساط

الرعاية الصحية   -
أقره أوبا ا، ويقول إن يعد الربنا ج الدؽلوقراطي باالستمراو يف البناء على قانون الرعاية الصحية اجلديد الذي     

ا  ن الوعد األ ريكي، وأن األ ريكيني الرعاية الصحية ذات األسعاو ادلعقولة واجلو ة العالية وادلتوفرة للجميع تعد جزءً 
. يستحقون احلماية اليت تأٌب نتيجة للرعاية الصحية اجليدة

انتخابو سوف يقوم يف اليوم األول  ن يف ادلقابل، يقول الربنا ج اجلممووي إن الرئيس اجلممووي يف حال     
ويدعو الربنا ج إىل خطة رتمووية تعتمد على . عملو باستخدام صالحياتو دلنع ادليي يف حتقيق قانون الرعاية الصحية

حتسني جو ة الرعاية الصحية وختفيض التكاليف ويدعو لنظام يعزز  بدأ السوق احلرة ويعطي للمستفيدين ادلزيد  ن 
. اخلياوات

ويل الحمالت االنتخابية تم -
، الذي يرفع القيو  عن النفقات "ني ادلتحدينادلواطن"ينتقد الربنا ج السياسي الدؽلوقراطي قراو احملكمة العليا     

إجراءات عاجلة لكبح تأثري رلموعات "السياسية ادلستقلة اليت تقوم هبا الشركات واالحتا ات، ويدعو الربنا ج الختاذ 

                                                           
13 Christopher Smart, Op-Cit, p 8. 
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ا إذا لزم األ ر يف سبيل إصالح قوانني   ستوويً ويؤيد الربنا ج تعدياًل ". خلاصة يف  ؤسساتنا السياسيةاليغط وادلصاحل ا
. دتويل احلمالت االنتخابية

. ا إياه  سألة حق يف التعبري عتربً " ني ادلتحدينادلواطن"أ ا الربنا ج اجلممووي، فيؤيد قراو     
التحكم باألسلحة النارية  -

 مووي يف برنارلو إنو يعاوض أي تشريع يمدف إىل تقييد التعديل الثاين للدستوو األ ريكي يقول احلزب اجل    
والذي يؤكد على حق ادلواطنني يف اقتناء وزتل األسلحة الناوية، ويعاوض حتديد عد  الطلقات وسلازن البندقيات، كما 

. لينتونيعاوض إعا ة قانون حظر األسلحة احلربية الذي ًب دتريره خالل والية ك
أ ا الربنا ج السياسي للحزب الدؽلوقراطي فرغم تأكيده على احرتا و للتعديل الثاين للدستوو، إال أنو يعتقد     

، نظرا للعواقب الوخيمة للعنف ادلتعلق باألسلحة "حق ا تالك األسلحة الناوية ينبغي أن ؼليع ليوابط  عقولة"أن  يف
وينص الربنا ج على  عمو إلعا ة فرض قانون  نع األسلحة احلربية الذي ًب دتريره خالل والية الرئيس األسبق . الناوية

قة مبعاوض األسلحة، واليت يرون أهنا تؤ ي إىل وقوع ىذه األسلحة يف كما يدعم إغالق الثغرات ادلتعل. بيل كلينتون
 14.أيدي أناس غري  سؤولني أو خاوقني للقانون

 :ةاتمخ
صالح نظام التمويل االنتخايب األ ريكي إلهناء سيطرة األسر واذليئات إ يساعيف ظل الفشل ادلستمر      

وجو  صاحل أغلبية  يفختابات و ن ٍب ىيمنة  صاحلمم االقتصا ية والشركات الثرية على دتويل اجلزء األكرب  ن االن
  ؽلوقراطيالنماية أن النخبة األ ريكية مبعسكريما ال يفالشعب األ ريكي  ن الطبقات ادلدنية والوسطى، يبقي 

ينتمجما النظام االقتصا ي األ ريكي، وسط غياب أو ضعف دلفاىيم  اليتمسالية ادلتطرفة أتعبري عن الر ىيواجلممووي 
. العدل وادلساواة واحلماية االجتماعية للطبقات ادلتوسطة  قاونة مبجمل النموذج ادلبمر لالقتصا  األ ريكي

غلب  ناصب الكوصلرس وحكام الواليات أتقدم، فإنو  ع صعو  واستحواذ اجلمموويني على ا وبناء على م    
 نظو ة االقتصا   يفا ا جذويً ا أو تغريً دتثل انقالبً  اليتالرئيس ادلنخب ترا ب االقتصا ية  ىاالنتخابات األخرية، ووؤ يف

تأثري االختالفات االقتصا ية اجلذوية بني  األ ريكي و ن خلفو االقتصا  العادلي لرتابطمم الوثيق، فإنو ؽلكن القول إن
وخطووهتا انعكاسما على االقتصا  األ ريكي، وإظلا غلب النظر إىل تداعياهتا على  ترا ب وكلينتون تتجاوز يف أعليتما

العا ، و ن ٍب فإن أي تغريات  اخلية تطرأ عليو سواء  يفحيث يعد االقتصا  األ ريكي األكرب . االقتصا  الدويل
فرتا ب ال ػلبذ التجاوة احلرة  .باوتفاع أو اطلفاض  عدالت النمو، ستؤثر حتما يف رلمل النظام االقتصا ي العادلي

ويدعم زتاية الصناعات األ ريكية عرب وسوم رتركية  رتفعة، حيث يصف ادلنافسة  ع الصني  ثال بأهنا  نافسة غري 
عا لة، ويرفض اتفاقية الشراكة عرب اذلا ئ والتجاوة احلرة أل ريكا الشمالية  فعو لالصطدام بغرفة التجاوة األ ريكية، اليت 

ض  ن كباو أعيائما أن سياسة ترا ب يف رلال التجاوة ستعو  بعواقب وخيمة على االقتصا  األ ريكي، أعلن بع
ظل أوائو بشأن قيايا التجاوة  يفال سيما . وستؤ ي إىل حرب جتاوية  ولية، واطلفاض يف  عدل ظلو االقتصا  الدويل

 15. ولة  ن بينما الواليات ادلتحدة وكندا واليابان 12ضم الدولية، وخاصة يف اتفاقية الشراكة عرب احمليط اذلا ئ، واليت ت

                                                           
14 Marilyn W. Thompson,The Price of Public Money, available at: on May 27, 2016. 
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/05/the-price-of-public-money/484223/.   
15 Larry Elliott, How America's new president will affect the Global Economy, available at: on 
Wednesday 9 November 2016. 
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كما أن وؤية الداعية دلزيد  ن احلماية االقتصا ية عرب وفع قيمة الرسوم اجلمركية، وإغالق األسواق األ ريكية     
ن فقط على ، ال تكمكربىأ ام السلع الدولية وحتديدا الصينية وادلكسيكية وخفض اليرائب على الشركات األ ريكية ال

الداخل األ ريكي، بل أهنا ستعزز األصوات األوووبية ادلطالبة بسياسات اقتصا ية أكثر انعزاال أييا، و ن ٍب سنواجو 
الفرتة الراىنة عند  يفيقف  العادليوباختصاو فإن االقتصا  . يعو  باالقتصا  العادلي إىل حقب  اضية اا عادليً اجتاهً 

واشنطن تنتمي إىل ادلدوسة االقتصا ية اليت ترى أن  صلحة أ ريكا  يف مووية اجلديدة  فرتق طرق خاصة وأن النخبة اجل
تكمن يف جعل األثرياء أكثر ثراء، وإغالق األسواق احمللية، وعدم  ساعدة اآلخرين اقتصا يا إال مبقداو  ا ػلققو ذلك 

.  ن  صاحل  ا ية  لموسة و باشرة للواليات ادلتحدة
*** 

                                                                                                                                                                      
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/09/donald-trump-new-us-president-america-global-
economy-china-mexico. 


