
عمل طرق على ھامًا تأثیرًا الدولیة الساحة على تحصل التي التطورات تمارس
اتفاقیات األمریكیة. لقد أدت المتحدة الوالیات حكومة ذلك في بما الحكومات جمیع
إلى الدولي اإلرھاب محاربة إلى باإلضافة اإلنسان العالمیة ومطالب حقوق التجارة
إحداث إلى الضغوط ھذه الحكومیة. أدت مركزة المسئولیات باتجاه الضغوط زیادة
للوالیات الدستوریة الھیكلیة قلب الفدرالیة األمریكیة التي تشكل في تغییرات جدیدة

المتحدة.

للحكومة محدودة ومسئولیات  لسلطات  تفویضًا األمریكیة  الفدرالیة تعتبر
الوالیات األمریكیة كانت الوالیات. بالسلطات األخرى لصالح االحتفاظ مع الفدرالیة
علیھ. والمصادقة الدستور وضع قبل كامل بشكل تعمل دستوریة ھیئات األصلیة
عشر أحد  قامت ١٧٧٦ عام المتحدة المملكة عن استقاللھا عن اإلعالن  وبعد
الكولونیالي العھد  من مواثیقھا  بالتخلي عن عشر  الثالثة الوالیات بین من والیة
تم كما األفراد. حقوق وحمایة الحكومة وعمل ھیكلیة یتناول الذي الدستور وتبنت
الكونفدرالي. إال االتحاد لبنود وفقًا كونفدرالي اتحاد خالل من معًا الوالیات ربط
االقتصادیة التحدیات لمواجھة كاٍف غیر المحدود االتحاد ھذا أن تبین عندما  أنھ
دستوري مؤتمر الوالیات وفودًا إلى أرسلت االستقالل، بعد ما سنوات في والدولیة

الدستور. تعبیر حد على ومثالیة" كماالًً أكثر "إقامة اتحاد أجل من

أدى ١٧٨٨ عام المتحدة الوالیات دستور أوجده الذي كماًال األكثر االتحاد ھذا
تنفیذي ورئیس مجلسین من سلطة تشریعیة قوة ذات أكثر فدرالیة حكومة وجود إلى
الحكومة الفدرالیة یعطي الوقت، نفس في الدستور، أن كما علیا. ومحكمة عدل قوي
بھا تتمتع تكن لم األھمیة في غایة السلطات ھذه كون من بالرغم محدودة سلطات
رفاھیة على واإلنفاق الضرائب فرض سلطة مثل الكونفدرالي، االتحاد بنود تحت
لباقي بالنسبة أما الوالیات. بین والتجارة الخارجیة التجارة وتنظیم  المواطنین،
الذي بالشكل ملكًا للوالیات تبقى فھي الفدرالیة غیر الممنوحة للحكومة السلطات

علیھ. والمصادقة الدستور وضع قبل علیھ كانت
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الشؤون عن كلیًا تقریبًا الوالیات مسئولة جعل الذي للمسئولیات التوزیع ھذا
رسمیة دستوریة تعدیالت خالل من أحیانًا التغییر كان الوقت. مع تغیر قد المحلیة،
وبند واإلنفاق بند الضرائب ضمن الفدرالیة للسلطة تفسیر واسع خالل من وغالبًا
المتحدة. للوالیات العلیا المحكمة قبل من الوالیات عبر التجارة الخارجیة والتجارة
یعطي الحكومة األھلیة الحرب بعد ١٨٦٨ عام تبنیھ تم الذي عشر الرابع فالتعدیل
تم الذي عشر السادس التعدیل عمل كما الحقوق. حمایة في ھامًا دورًا الفدرالیة
على الضرائب فرض في الفدرالیة الحكومة سلطات تحسین على ١٩١٣ عام تبنیھ
ملیار دوالر ٦٠٠ عن اآلن یزید ومساعدات منح نظام تضع لھا أن سمح مما الدخل
بتفسیر العدل العلیا محكمة قامت تقریبًا. الداخلیة السیاسة مجاالت جمیع على ویؤثر
الضرائب بفرض المتعلقة البنود ضمن واسع بشكل الفدرالیة السلطة تأثیر مدى
تنظم بأن الفدرالیة للحكومة یسمح مما الوالیات؛ والتجارة بین والتجارة الخارجیة
من المشاریع المحلیة. للكثیر تقریبًا والدعم المالي أشكال النشاطات التجاریة جمع
من تحد العلیا محكمة العدل عن القرارات من عدد التسعینات صدر منتصف ومنذ
أن محدودة. إال سلطات حكومة ذات ھي السلطة ھذه وتذكرنا بأن السلطة الفدرالیة
تمنع توسع حقیقیة كوابح ستشكل القرارات ھذه كانت إذا ما لنرى ننتظر علینا أن

الفدرالیة. السلطة

معقدة شبكة ظھور الداخلیة السیاسة الفدرالیة في النشاطات توسع آثار أحد كان
والحكومات الوالیات بین صفقات خاللھا من تنعقد البینحكومیة العالقات من
ھذا إلى یشار العامة. السیاسة وتنفیذ صنع  أجل من الفدرالیة والسلطة المحلیة
الفدرالیة أصبحت الحكومة أن المراقبین بعض ویقول التعاونیة. التطور بالفدرالیة
تقوم قسریة فدرالیة  إلى تحولت قد التعاونیة الفدرالیة أن لدرجة المھیمنة  ھي
القواعد على والتعدي الوالیات  قوانین بتحیید خاللھا من الفدرالیة الحكومة

الفدرالیة. للسیاسات باالنصیاع الوالیات للوالیات وتلزم الضریبیة

واالجتماعیة التاریخیة القوى عملت لقد
خالل األمریكیة الفدرالیة تشكیل على واالقتصادیة
لویزیانا أراضي شراء مثل - الماضیة عام المائتي
الذي األمریكي الغرب وفتح ،١٨٠٣ عام فرنسا من
الدستوریة والتعدیالت األھلیة، والحرب ذلك،  تبع
ونمو والھجرة والتصنیع، أعقابھا، في جاءت التي
االتفاق وبرامج الكبیر  االقتصادي والكساد المدن، 
والحرب الثالثینات، في روزفلت للرئیس الجدید 
أثرھا. في جاءت التي الباردة والحرب الثانیة العالمیة

السیاسات، فإن وبالتالي
تعد لم متزاید، وبشكل
الحصري المجال في
وإنما حكومة ألیة
التعاون على تشتمل
مستویات جمیع  بین

الحكومة.
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النظام في الفدرالیة الحكومة دور من التغییرات ھذه فیھ زادت الذي الوقت ففي
تقوم والمحلیة) والوالیات (الفدرالیة جمیعھا الحكومات أن إال األمریكي، الفدرالي
متزاید، وبالتالي فإن السیاسات، وبشكل عام. تعمل قبل مائتي مما كانت بأكثر اآلن
جمیع بین التعاون  على تشتمل وإنما حكومة ألیة الحصري المجال  في تعد لم

الحكومة. مستویات

التي ھي اإلنسان حقوق ومطالب الدولي، واإلرھاب العولمة، فإن  الیوم، أما 
الفدرالیة سلطة الحكومة فیھ تزداد الذي الوقت في األمریكیة الفدرالیة على تؤثر
ھي األمریكیة المتحدة الوالیات على سبیل المثال، التعاونیة. نحو الفدرالیة والتوجھ
(NAFTA) الشمالیة أمریكا في الحرة التجارة اتفاقیة على الموقعة الدول إحدى
االتفاقیات ھذه  تعتبر .(GATT) الجمركیة والتعرفة للتجارة العامة واالتفاقیة 
بھا االلتزام المتحدة الوالیات على أن یعني مما ملزمة دولیة اتفاقیات التجاریة
العلیا العدل محكمة تستطیع بالتالي الداخلیة. السیاسیة عن االتفاقات النظر بغض
الوالیات دستور تنتھك ألنھا لیس باطلة الوالیات  إجراءات تعتبر  أن  األمریكیة

الدولیة. االتفاقیات تنتھك ألنھا بل المتحدة

اإلرھاب عن الناجم التھدید بسبب القانون فرض في الفدرالي الدور ازداد كما
بل المحلي، القانون فرض محل یحل لن  ھذا الفدرالي  الدور تعزیز إن الدولي.
أن فرض القانون، یعني ھذا أن إال المحلیة. المسئولیات زادت حیث العكس على
تحدیًا وسیشكل مشتركة أكثر مسئولیة سیصبح المھمات الحكومیة، من غیره مثل
باحترام العالمیة المطالب أن كما التعاونیة. الفدرالیة من األمریكي للنموذج جدیدًا
التي اإلعدام، عقوبة مثل الوالیات، ممارسات على الضغط من اإلنسان تزید حقوق

الدولیة. القوانین تنتھك أنھا على إلیھا ینظر وإنما األمریكي تنتھك الدستور ال


