
  

 

  :مقدمة

  .مراحل عدة عرب فيدرالية دولة وكونوا اإلجنليزي، االحتالل األمريكيون املستوطنون واجه

  األمريكية؟ املتحدة الواليات تكوين مراحل هي فما 

  الفيدرايل؟ نظامها أسس أهم هي وما 

 :وامتدادها املتحدة الواليات نشأة

 : االمتداد ومراحل النشأة ظروف

م، 1732و م1607 سنيت بني والية عشرة ثالثة إىل وقسمته الشمالية ألمريكا الشرقي الساحل على السيطرة من بريطانيا متكنت

 وفرض ،)املالحة قانون( املستعمرات بضائع لنقل اإلجنليزية السفن احتكار يف تتجلى وإجراءات ضرائب عدة املستوطنني على وفرضت

 إىل املستعمرات سكان دفع مما ،)الشاي قانون( الزاعية األراضي على وأخرى ،)التنرب قنون( بريطانيا من املستوردة البضائع على الضرائب

 سنة املستعمرات مندوبو فاجتمع بأمريكا، مواطنيها مطالب إجنلترا رفضتف اإلجنليز، املواطنني مع باملساواة واملطالبة السياسة هذه معارضة

  التحرير، حلرب قائدا واشنطن جورج انتخبوا الذين األمريكيني على احلرب إجنلترا فشنت الربيطاين، التاج عن استقالهلم وأعلنوا ،م1776

 . م1783 سنة األمريكية املتحدة الواليات باستقالل لالعتراف اإلجنليز فاضطر تاون، يورك معركة يف وانتصروا

 :  األمريكية املتحدة الواليات امتداد

 عن حبثا أو ،االقتصادية األزمات أو ،السياسي االضطهاد بسبب إما األمريكية، املتحدة الواليات حنو األوربية اهلجرة تدفقت

 فاشترت الفيدرالية، الدولة شجعته الذي الغربية املناطق حنو توسع السكاين التزايد هذا واكب ،الواليات ساكنة تطور يف أسهم مما الثروة،

 للطرد معظمهم تعرض الذين) احلمر اهلنود( األصليني السكان حساب على التعمري هذا مت وقد بالقوة، اآلخر بعضها وانتزعت ،املناطق بعض

 .الشمالية أمريكا معظم لتشمل م19 القرن خالل البالد رقعة واتسعت ،الواليات عدد تزايد وبذلك ،واإلبادة

 :األمريكية املتحدة الواليات دستور مميزات

 أقامحيث  ،برملانيا مجهوريا احلكم نظام جعل ،م1787 سنة للبالد دستورا األمريكية املتحدة الواليات أقرت اجلديدة الدولة لتنظيم

 من املكونة املركزية احلكومة تشرف حني يف الداخلية، وقوانينها حكومتها اختيار حبرية والية لكل يسمح فيدرايل حكم نظام األمريكيون

 صالحيات من ،والدفاع األمن شؤونو والدفاع، اخلارجية، كالسياسة املشتركة الشؤون على والكونغرس واحلكومة، األمريكي، الرئيس

 :السلط فصل مبدأ معتمدا الفيدرالية احلكومة شكل على الدستور نص وقد ،الفيدرالية احلكومة

 عدد مع عددهم يتناسب الشعب عن ممثلني ويضم النواب جملس: جملسني من ويتألف الكونغرس، ميارسها: التشريعية السلطة �

 .والية كل عن عضوين ويضم الشيوخ وجملس والية، كل سكان

 وله الكونغرس، أمام وليس الشعب أمام مسؤوليته ويتحمل سنوات، أربع ملدة املنتخب الرئيس ميارسها: التنفيذية السلطة �

 .السفراء وتعيني املعاهدات وتوقيع اجليش قيادة صالحيات

 بني الرتاعات حل مهامها ومن اجلمهورية، رئيس يعينهم قضاة ومثانية رئيس من وتتألف العليا، احملكمة تزاوهلا: القضائية السلطة �

 .االحتادية القوانني دستورية مدى على والتأكيد ،الواليات

 :خامتة

 قوة أكربم 20 القرن خالل لتصبح م19و 18 القرنني خالل املتحدة الواليات وامتداد توحيد يف األمريكية الثورة سامهت

 .العسكرية قوا على اعتمادا العامل على هيمنتها بسط حتاول اقتصادية

 الأمريكية المتحدة الولايات نشأة

https://motamadris.ma/

