
 وھاواي المتحدة الوالیات بین العالقة ریختا عن موجز
 

 .سیادة ذات مستقلة كدولة ھاواي بمملكة المتحدة الوالیات اعترفت – 1826
 

 أرض على األمریكي العلم المتحدة الوالیات وزیر ورفع المتحدة، الوالیات أمن أجل من كان ذلك أن بزعم ھاواي األمریكیة البحریة اتقو احتلت – 1893
 احتجاج اقرأ( الحكم من – ھاواي ملكة - لیلیوكاالني الملكة بخلع األمریكیة الحكومة قامت ذلك، بعد .المتحدة الوالیات وصایة تحت كبلد ھاواي وأعلن ھاواي
 .(http://www.kanakamaolipower.org/history.php اإللكتروني الموقع على الملكة

 
ا، إلیھا ھاواي المتحدة الوالیات ضّمت – 1898  ضم عند ذلك قبل إبرامھا على دأبوا والتي الضم، معاھدة مثل لشكلیةا اإلجراءات بعض عن متغاضیةً  رسمّیً

 .المضموم البلد سیادة نزع یعني الضم معاھدة غیاب فإن الدولي، القانون وبموجب .األقالیم من ذلك وغیر وتكساس وفلوریدا لویزیانا
 

ا استفتاءً  المتحدة الوالیات نّظمت – 1959  إلى االنضمام أم علیھم المفروضة الوصایة بحالة االحتفاظ یریدون كانوا إذا فیما ھاواي شعب رأي الستطالع عاّمً
 المتحدة، األمم میثاق یفرضھ لذيا الثالث السؤال أغفلت فإنھا المتحدة، الوالیات مصلحة تخدم نتیجة على الحصول ولضمان .كوالیة األمریكیة المتحدة الوالیات

 جندي؛ آالف 10 عددھم والبالغ ھاواي، في األمریكیة العسكریة القاعدة جنود من أكثر أصوات الشتراك ونظًرا .االستقالل یرید ھاواي شعب كان إذا ما وھو أال
 .الخمسین األمریكیة الوالیة لتكون ھاواي انضمت َثمّ  ومن المتحدة؛ الوالیات إلى االنضمام لصالح بأغلبیة االستفتاء نتیجة جاءت

 
 إلى ولكن .ھاواي شعب من باالستقالل یطالب من كل تنفي المتحدة الوالیات زالت وما األمریكیة، اإلمبراطوریة في مستعمرة أجمل ھاواي تزال ال – 2015

 ؟...متى
 

 "األرض وجھ على أمة أعظم إننا" :یوم كل صوتھم بأعلى یطلقونھا األمریكیون
  "!للجمیع والعدالة الحریة مع"... :یرددونھ الذي" الوالء عھد" في یقولوا أن على المدارس في أطفالھم یرّبون إنھم بل

 
 

 !أبًدا تكون ولن أمریكا، لیست ھاواي   :یرد ھاواي شعب ولكن
 

 .االستقالل تحقیق أجل من یناضلون العالم حول المحتلة الشعوب من القلیل .كبیر تشابھ ھناك لالستقالل؟ تسعى يالت األخرى للشعوب تقدمھ أن یمكن الذي ما
 لعمل ھاواي مواطنو یسعى .تقمعھم كي الحائط عرض بھا وضربت الدولیة القوانین على االحتالل قوى تحایلت كیف یبّین ما والروایات األحداث من وُیبرزون

 المادة ھذه ستكون وبالطبع، .العالم أنحاء جمیع من الزوار لتثقیف وأعالمھم؛ روایاتھم لعرض – المتمردة الجزیرة – كاواي جزیرة على دائم تثقیفي معرض
  .اللغات من العدید إلى ترجمتھا وستتم أیًضا، اإلنترنت عبر فرةمتو التثقیفیة
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