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كنموذج الناجح  تاریخھ خالل األمریكیة المتحدة الوالیات دستور عمل لقد
فقد العالم. أنحاء شتى في الناشئة الفدرالیة الدیمقراطیة لألنظمة إلھام  ومصدر
مقسمة. فیھا حرب أھلیة بما الماضیة- التحدیات مع قادر على التعامل أنھ أثبت
المتحدة الوالیات یواجھ دستور صیاغتھ على سنة مضي ٢٠٠ من أكثر وبعد واآلن

التحدیات. من أخرى مجموعة

العولمة احتواء الدستوري للنظام یمكن كیف ھو أھمیة األسئلة من أكثر ولعل
(NAFTA) أمریكا شمال لدول الحرة التجارة اتفاقیة تبني من خالل مبین ھو كما
مصادرالخالف المستمرة ومن التجاریة. السیاسة في للوالیات الفعالة والمشاركة
في الوالیات بین الفوارق مع التعامل الدستوري النظام على یجب كیف معرفة
فھل واإلجھاض. اإلعدام وعقوبة المثلي الزواج مثل الھامة األخالقیة القضایا
معیار بشأنھا یسود أن یجب أنھ بمعنى األساسیة  الحقوق من تعتبر األمور ھذه
ضمن التعددیة باعتبارھا دستوریا مضمونة تعتبر األمور ھذه أم أن واحد قومي
مناسب دور ضمان كیفیة للمخاوف المثیرة األخرى األمور الوالیات؟ ومن بین 
العلیا المحكمة أحكام حول الجدل یعكسھ  ما وھو  الدستوري النظام في للوالیات
لحمایة "كرامة سعت التي التجاریة والقوة السیادیة الحصانة حول الصادرة مؤخرا

الوالیات".

الوالیات دستور قدرة اختبار في المستمرة التحدیات تلك استمرار من وبالرغم
تتحمل وثیقة یشكل أنھ أظھر  قد التاریخ أن  إال التغییر، مع التكیف على  المتحدة

ملحوظ. بشكل الزمن

الكونفدرالیة بنود بعد فشل ١٧٨٧ وضعھ عام تم الدستور، الذي ھذا استطاع وقد
الفترة تلك وخالل من قرنین. ألكثر البقاء للبالد، الدستور األول تشكل كانت والتي
حول ساحل متجمعة والیة ١٣ مجرد من جذري: بشكل المتحدة الوالیات تغیرت
تمتد ھاواي حالة القارة (وفي أنحاء شتى في تمتد والیة ٥٠ إلى ألطلنطي المحیط
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السكان من  مالیین عدة من تتألف نسبیا  الجنس  أحادیة  دولة ومن ذلك)، بعد لما
عسكریا ضعیفة دولة ومن نسمة، ملیون ٢٧٠ من أكثر تضم متنوعة دولة إلى
ظل في واسع بشكل تمت قد التغییرات  تلك أن عظمى. غیر قوة إلى واقتصادیا
قدرتھ سبب فقط ٢٧ مرة. فما ھو تعدیلھ تم - ففي أكثر من قرنین الدستور حدود

البقاء؟ العادیة على غیر

فقد الدستور.  أصول في  جزئیا  اإلجابة توجد
عشر من أقل بعد جدید دستور  نحو التحرك ظھر
العظمى بریطانیا عن االستقالل إعالن بعد سنوات
بنود في الموجودة النقص مجاالت على فعل  كرد
الرخاء في تطویر البنود تلك فشلت الكونفدرالیة. فقد
الحواجز من تعاني البالد كانت حیث االقتصادي، 
حكم من الناس حمایة حقوق الداخلیة، وفي التجاریة
للوالیات. التشریعیة المجالس وداخل خارج الغوغاء
القویة المطلوبة الحكومة تخلق لم ذلك وباإلضافة إلى
المسرح على لعب دور من لتمكین الوالیات المتحدة
الحكومة سلطات  زیادة خالل من المشكالت تلك المؤسسون  عالج وقد  العالمي.
من التحول ھذا مثل وقد المواطنین. على المباشرة السیادة سلطة ومنحھا الفدرالیة
على تسود فدرالیة حكومة إلى المكونة الوحدات على تسود كونفدرالیة حكومة

التالیة. الفدرالیة النظم على أثر الفدرالیة النظریة في رئیسیًا تجدیدًا األفراد

التي قضیة العبودیة حل في فشل ولكنھ العدید من المشكالت الدستور حل وقد
كانت العبودیة أن المؤسسین بعض اعتقد فقد والجنوب. الشمال بین فرقة سببت
بشكل أنھا ستختفي األقل على تمنوا أو وتوقعوا االقتصادیة الناحیة من غیر ناجعة
ما االتحاد وھو إلى انقسام یؤدي قد القضیة أن مواجھة البعض وخشي تدریجي.

تقریبا. حدث

أصر دستوریا. فقد صراعا حد ذاتھا وبشكل جزئي في األھلیة الحرب لقد كانت
إذا ما فیھا (بما شؤونھا الداخلیة تنظیم في الحق كان لھا الوالیات أن الجنوب على
أشار الوسط التي حلول على أن الشمال أصر بینما أم ال) مبدأ العبودیة كانت ستتبع
مبادئ ضوء الوثیقة في یجب قراءة وأنھ مؤقتة العبودیة كانت الدستور بشأن إلیھا
بحد واضحة ھذه الحقائق إلى السطر الشھیر "إننا نعتبر في إشارة االستقالل إعالن
بینھا حقوقًا ثابتة ومن منحھم الخالق وأن متساوین خلقوا قد إن البشر جمیعا - ذاتھا
ینظر إلى الجنوب أیضا كان السعادة". كما والسعي لتحقیق الحیاة والحریة الحق في

التحول ھذا  مثل  وقد
كونفدرالیة حكومة من
الوحدات على  تسود
حكومة إلى المكونة
على تسود فدرالیة
رئیسیًا تجدیدًا األفراد
الفدرالیة النظریة  في
النظم على أثر

التالیة. الفدرالیة
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رغبت إذا المیثاق من االنسحاب حق والیة ولكل الوالیات بین میثاقًا بكونھ االتحاد
لو فضھ حتى یمكن ال اتحاد للشعب إلیھ على أنھ الشمال ینظر كان بینما في ذلك،
ولم االتحاد ظل متماسكا أن من وبالرغم الوالیات. من نظام ظل في الشعب كان
خضع قد الدستور أن إال األھلیة الحرب منذ الخطیر للتھدید البالد وحدة تتعرض
عقب الحرب األھلیة تبنیھا التي تم كان للتعدیالت في مساره. وقد كبیرة لتحوالت

الفدرالیة. للتعددیة إعاقتھ عدم من بالرغم قومي" " تأثیر

المشتركة سماحھ بالقیم إلى جزئي بشكل المتحدة الوالیات دستور نجاح ویرجع
أخرى. ناحیة الوالیات من مستوى  على التفسیر والمقترحات ومرونة ناحیة من
للتفاصیل في االفتقار ھو المتحدة للوالیات الفدرالي للدستور األمور الممیزة فمن
یمنح من "المرونة" مما بنوع التعمیم ھذا ویسمح كل) مواده. من (ولیس الكثیر
الدستور بین یقارن المرء وعندما الدستور. تصمیم في دور المستقبلیة لعب األجیال
الفدرالیة الدیمقراطیات في لھ المناظرة والدساتیر المتحدة للوالیات الفدرالي
كبیرا قدرا  یترك المتحدة الوالیات دستور أن حقیقة من الدھشة تصیبھ األخرى
بشكل یعد مسئوال حكومي مستوى فكل للوالیات. بالحكم الخاصة الخیارات من
بھ وال یفرض الخاصة اإلیرادات وإیجاد بھ الخاصة مؤسساتھ تصمیم عن أساسي
والرعایة والتعلیم المحلیة الحكومات أن كما المدفوعات. لتحویل نظامًا الدستور
لمعظم الدول الفدرالیة الدساتیر تعالجھا موضوعات جمیعا وھي واإلسكان الصحیة
أن دساتیر من للوالیات المتحدة بالرغم الفدرالي الدستور في بذكر واضح تحظى ال
تعوق ال التفاصیل قلة تلك أن غیر كبیر. حد إلى معھا بتفاصیل تتعامل الوالیات

بفاعلیة. العمل الفدرالیة عن الحكومة

محدودة، سلطات مجرد یمنح الحكومة الفدرالیة الدستور أن من الرغم وعلى
ولدیھا الدستور، قبل من بھا المنوطة وظیفتھا أداء من تمكنھا السلطات تلك أن إال
وعالوة لھا. الممنوحة السلطات لتفعیل والمناسبة" "الضروریة السلطات كافة
یتعین ال وبالتالي لألفراد التشریع بسلطة تحتفظ الفدرالیة الحكومة ذلك فإن على
ذلك، قامت إلى وباإلضافة لتنفیذسیاساتھا. الوالیات حكومات على االعتماد علیھا
التوسع ھذا  في أسھم ومما ملحوظ.  بشكل صالحیاتھا بتوسیع الفدرالیة الحكومة
استخدام إلى باإلضافة التجارة تنظیم سلطة مثل الفدرالیة للسلطات التأویل الواسع
الممنوحة السلطات خالل من مباشر بشكل تحقیقھا یمكن أھداف ال السلطات لتحقیق
مسؤولیات تقلیص بالضرورة الفدرالي التوسع ھذا یعني وال الفدرالیة للحكومة
مستویات كافة  على زاد قد المسؤولیة مدى أن حقیقة یعكس وإنما الوالیات 

الحكومة.


