
 ،أن الشعب األمريكى قد تجمع للدفاع عن حقوقه، وأنه كون ما يسمى بالكونجرس

وكان . وهو مجلس ذو سلطات غير محددة، وذلك بقصد تنظيم االستمرار فى الحرب

 .  ذلك الكونجرس عبارة عن مجموعة من المندوبين عن المستعمرات

     صادقة لتكوين وحدة دائمة بين الواليات ففى ً وقد بذل هذا الكونجرس جهودا

ليوم الذى كلفت فيه لجنة من الكونجرس بصياغة اعالن الستقالل البالد، تكلفت  ا

وهكذا يتم وضع مشروع لنظام الحكم . لجنة أخرى بإعداد شكل لنظام الحكم الجديد

لتعاهدى، . 1777فى عام  لتاريخ باسم بنود االتحاد ا وهذا المشروع يعرف فى ا

ويقضى بتوحيد المستعمرات وإنشاء اتحاد تعاهدى بينها يعرف باسم الدول 

وانتهت كل والية إلى إقرار  United States of Americaالمتحدة األمريكية 

لفدرالى عام  وهكذا تحول الكونجرس عام . والحرب ال تزال قائمة 1781االتحاد ا

 .  إلى حكومة مركزية 1781

 

 :  1781االتحاد األميركى فى سنة 



 لتنفيذ ضعف مواده لقليلة التى تلت وضع هذا التحالف موضع ا أبرزت السنوات ا

واضطرابها كما أظهرت عدم تلبيته لحاجات البالد وعدم قدرته على حل مشاكلها 

خاصة وأن العمل بمواد االتحاد أوصلت البالد إلى كارثة اقتصادية . ومعضالتها

لتجارة والتشريعات الجمركية بأيدى الدول  .  بسبب بقاء السيطرة على ا

 وإلى جانب اضطراب الوضع االقتصادى والمالى فإن عجز الكونجرس قد أدى إلى

ً ما كانت تصدر . ظهور نزاعات كثيرة على الحدود كما أن المحاكم فى الدول كثيرا

لبالد يا فى ا ً متناقضة وذلك بسبب عدم وجود سلطة قضائية عل إذ أن . أحكاما

 .  األمور القضائية كانت خارجة عن سلطات الكونغرس ومن اختصاص الدول

 أسباب الحاجة لدستور جديد



 فى نفس المدينة التى صدر  1787مايو  25اجتمع أعضاء المؤتمر الدستورى فى

.  فيها اعالن االستقالل لوضع نظام للحكم، وتقرير نوع الحكومة التى يريدونها

وكان المؤتمر يتكون من أحسن عقول الواليات المتحدة المفكرة، وكان عدد 

األعضاء المندوبين خمسة وخمسين من كبار الشخصيات التى لها ماضيها الحافل 

لقتال وكان . وهؤالء هم الرجال الذين أسسوا الجمهورية. فى الحكم وفى ميدان ا

وديكنسون  Franklinوكذلك فرانكلين  Washingtonمن بينهم جورج واشنطون 

Dickinson  الذى رغم انه كان من المعارضين لقرار اعالن االستقالل إال اخالصه

الذى أسهم فى عمل  Madisonللواليات كان فوق كل شك، كذلك اشترك ماديسون 

لقانون واالقتصاد، . الدستور أكثر من أى رجل أخر وغيرهم من رجال السياسة وا

والصحافة، اجتمعوا فى فيالدلفيا لتكوين اتحاد قوى دائم ووضع أسس لألمة 

 .  الجديدة

 :  وإعداد الدستور 1787مؤتمر فيالدلفيا 



 نيوجرسىمشروع 

 طالب مندوب نيوجرسى بمجلس

واحد تتساوى فيه الواليات فى 

التمثيل كما كان الوضع فى 

شروط االتحاد، على أن يمنح 

الكونغرس السلطة لفرض 

 .  الضرائب وتنظيم التجارة

 فرجينيامشروع 

 ً اقترح ماديسون شكالً حقيقيا
لحكومة وطنية يتولى السلطة 

المجلس . التشريعية فيها مجلسان
األعلى وتتمثل فيه الواليات بما 

يتناسب مع حجمها وثروتها 
وينتخب الشعب االميركى المجلس 

ويهدف مشروع فرجينيا . اآلخر
فى األساس إلى االقالل من سلطة 

مجالس الواليات وجعل المواطنين 
يمثلون فى الكونغرس ويحكمون 

 ً وفى هذا تجاوز . من قبله أيضا
 .  لسلطات الدول

 مشروعى الدستور االمريكى



 لتنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذى يمثل أقر الدستور االميركى جعل السلطة ا

لبرلمان كما . الدولة بكاملها وهو مسؤول فقط أمام الشعب االميركى وليس أمام ا

لديموقراطية إال أنه يمكن محاكمته أمام الكونغرس إذا . هى الحالة فى االنظمة ا

ويجرى انتخاب الرئيس ونائبه بواسطة مندوبين ثانويين . اقترف جرائم عظمى

 .  ينتخبهم الشعب مباشرة

وفى حال وفاة الرئيس . ومدة والية الرئيس ونائبه هى أربع سنوات يمكن تجديدها

أو انقطاعه لسبب ما عن ممارسة سلطاته يحل نائبه حكما، ويكمل مدته وإذا توفى 

 .  نائب الرئيس أو استقال حل مكانه رئيس مجلس الممثلين

 لقائد األعلى للقوات المسلحة، وكذلك لقوات الواليات أما سلطات الرئيس فهو ا

لية لفدرا ً حق عقد . الخاصة فى حالة استدعائها لخدمة الحكومة ا وللرئيس أيضا

 .المعاهدات بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ

 :  السلطة التنفيذية -1



  لنفوذ والقوة بالنسبة للسلطة التشريعية عادة والسلطة التشريعية ليس لها من ا

لديمقراطية األخرى فالوزارة غير مسؤولة أمامها، وكذلك رئيس . فى البالد ا

مجلس الشيوخ : والسلطة التشريعية فى الواليات المتحدة فى يد مجلسين. الدولة

لنواب  .  ومجلس ا

 وسلطات الكونغرس تشريعية وقضائية وتنفيذية وذلك يتنافى مع مبدأ فصل

لتام بين . السلطات ولكن واضعى الدستور االمريكى وجدوا أنه من المتعذر الفصل ا

ً يتفق وظروف الشعب االمريكى .  السلطات الثالث إذا كان عليهم أن يضعوا نظاما

لقوانين والموافقة عليها ومجلس الشيوخ يشترك مع . فالكونجرس يقوم بوضع ا

كذلك يعين الرئيس كبار . الرئيس بثلثى أعضائه فى الموافقة على هذه المعاهدات

لعليا بموافقة مجلس الشيوخ  .  الموظفين وقضاة المحكمة ا

 :  السلطة التشريعية -2



 لعادىيمثل ويتألف من . الشعب على أساس من عدد السكان وعمله التشريع ا

لذين لهم حق االنتخاب بصورة  نواب ينتخبهم جميع المواطنين االمريكيين ا

وبذا تتمثل كل والية بعدد من . وبنسبة نائب واحد لكل ثالثين ألف مواطن. مباشرة

لنواب يتناسب مع عدد سكانها أما شروط االنتخاب فتحددها كل دولة لوحدها . ا

لتى أقرها الدستور، وهى المساواة  شرط أن تراعى فيها المبادىء األساسية ا

لتامة بين المواطنين ويشترط فى المرشح أن يكون قد بلغ الخامسة والعشرين . ا

ومدة هذا المجلس . من العمر، وأن يكون أمريكيا منذ سبع سنوات على األقل

 .  سنتان فقط

 مجلس النواب 



 يمثل الواليات، ويتكون من عضوين من كل والية ينتخبهما سكان هذه الوالية لمدة

.  ولذلك فمجلس الشيوخ مجلس دائم. وخرج ثلث األعضاء كل سنتين. ست سنوات

وقد نص الدستور فى أول األمر على أن يتكون ذلك المجلس من عضوين عن كل 

لنيابية فى الوالية لديمقراطية . والية تنتخبهما الهيئة ا ولكن ذلك لم يكن يتفق مع ا

لتامة لمال. ا ً من رجال ا با ل وقد أدخل تعديل . فقد كان أعضاء مجلس الشيوخ غا

لنظام عام  يقضى بأن ينتخب الشعب فى كل والية عضوى  1913بعدئذ على ذلك ا

 ً ً مباشرا با ً . الشيوخ انتخا .  وبذلك صار ذلك المجلس يمثل الشعب تمثيالً صادقا

ويفترض فى المرشح لدخول مجلس الشيوخ أن ال يقل عمره عن ثالثين سنة، وأن 

ً منذ تسع سنوات على األقل  .  يكون أمريكيا

 مجلس الشيوخ



لتنفيذية وهناك محاكم االتحاد . وهذه السلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وا

يا التى لها ناحية دولية وفى . ومحاكم الواليات فمحاكم االتحاد تنظر فى القضا

لقانون االتحادى أما محاكم الواليات فتنظر فى األمور . األمور التى ينطبق عليها ا

لداخلية للواليات، ومما ال يدخل فى اختصاص المحاكم األولى  .  ا

     لعليا من يا التى يعينها الكونجرس وتتألف المحكمة ا كذلك هناك محكمة عل

رئيس وثمانية قضاة آخرون يعينهم رئيس الواليات المتحدة بعد موافقة مجلس 

ويتوخى الرئيس عادة فى اختياره لقضاة هذه المحكمة أن يمثل أعضاؤها . الشيوخ

لدينية قدر االمكان ليم البالد ومذهبها ا قا ويعين هؤالء لمدى الحياة مقابل . جميع أ

 .  مرتبات ضخمة

 

 :  السلطة القضائية -3



 نص الدستور االمريكى على جواز إدخال تعديالت فيه بإحدى طريقتين الطريقة

والطريقة . عندما يرى ثلثا األعضاء فى كل من المجلسين ضرورة ذلك: األولى

لثانية لتعديالت، وذلك بناء : ا عندما يقترح الكونجرس إلى عقد مؤتمر القتراح ا

وفى كلتى الحالتين تصير . على طلب المجالس التشريعية لثلثى الواليات المتعددة

لتعديالت قانونية، وتصبح جزء من الدستور عندما تتم الموافقة عليها بواسطة  ا

المجالس التشريعية لثالثة أرباع الواليات المتعددة، بواسطة المؤتمرات الخاصة 

 .  فى ثالثة أرباع الواليات

 تعديل الدستور



وعقدت المؤتمرات فى الواليات لتقرير . وبعد بضعة شهور تم وضع الدستور

لنظام الجديد يام من مناقشته واالخر استمر . ا لنظام بعد أ وبعض الواليات قبل ا

كانت واليات ديالوير، وبنسلفانيا،  1787وفى ديسمبر سنة . يناقش أسابيع

لعام الجديد أخذت الواليات االخرى، . ونيوجرسى، قد أقرت الدستور ومع بداية ا

 .  واحدة بعد األخرى، فى الموافقة على الدستور واالنضمام إلى االتحاد

 إذ كان . أنه بالرغم من االنتهاء من وضع الدستور فقد ظلت االخطار تتهددهنالحظ

وفى أول األمر لقى الدستور . البد من موافقة الشعب االمريكى على ذلك الدستور

 ً با  .  معارضة من نصف الشعب األمريكى تقري

 القرار الدستور الجديد بدال من كان  ً ً خاصا على كل والية أن تعقد مؤتمرا

وأخذت قضية الدستور . المجالس التشريعية التى كانت أكثرها معاديه لنصوصه

واالتحاد تسير من نجاح إلى نجاح بعد أن رأى الزعماء أن ينظروا إلى مصلحة 

لعليا، وكان ذلك إيمان متبادل بينهم بوحدة الهدف قبل وحدة الصف  .  البالد ا

 :  الموافقة على الدستور


