
ألنھ فیالدلفیا في ١٧٨٧ عام في األمریكیة  المتحدة الوالیات  مؤسسو  اجتمع
إلى معظم الصالحیات منح تم الكونفدرالي، االتحاد بنود األصلي،  للدستور وفقًا
كانت المكونة. وحداتھا إلى االنقسام بدأت في قد الناشئة األمة  وكانت الوالیات،
اعتبرت ما وغالبًا الدولیة الخاصة دبلوماسیتھا في بالفعل، انخرطت، قد الوالیات
بعد الكبیر. الكونفدرالي مصالح االتحاد تأخذ األولویة على أن أن مصالحھا یجب
حكومات بعض وحتى حكومات الوالیات أن معظم نجد سنة ٢٢٠ حوالي مضي
الوالیات تقیم  الدولیة. الساحة على كبیرًا دورًا لتلعب عادت قد الكبیرة البلدیات 
وفود الوالیات یترأسون حكام الوالیات معظم كما أن الخارج في مكتبًا ١٨٠ اآلن

عام. كل للخارج

یتجاوز المعاصرة الخارجیة العالقات  مع  تعاملھا  وكیفیة الفدرالیة تأثیر إن
نظرًا العالم، أنحاء جمیع في محسوسًا یكون التأثیر وھذا المتحدة. الوالیات حدود
الھائل األمریكي فاالقتصاد العالم. األقوى الوحیدة في الدولة الوالیات المتحدة لكون
اقتصاد الیابان. وھو في العالم اقتصاد حجم ثاني ضعف الحجم من حیث یتجاوز
ونیویورك كالیفورنیا - والیات ٣ األمریكیة، فقد احتلت الوالیات لبعض بالنسبة أما
الناتج حیث من قومیة - دول ١٠ أكبر ضمن مراكز ٢٠٠٣ عام - وتكساس
دولة ٢٥ أعلى بین من كانت ٢٢ والیة (GDP)، و والخدمات للبضائع السنوي
٧٢ بین أكبر من ٥٠ والیة و – قومیة؛ ٥٠ دولة أعلى من بین والیة ٣٨ قومیة؛ و
تحتل الوالیات تستطیع أن ننكر أن أن یمكننا ال وبالتالي العالم. في وطنیًا اقتصادًا

العالمیة. الساحة االقتصادي الھام على الالعب دور

على أنھ وجودھا من الغرض إلى الوالیات حكومات في الرسمیة الجھات تنظر
أصبح أكثر قد ھذا األمر أن یمثلونھم. إال المواطنین الذین مصالح وحمایة تعزیز
االقتصادیة الھیكلیة تدمیر أي اإلبداعي" "بالتدمیر وما یسمى العولمة بسبب تعقیدًا
١٨ حوالي ھنالك وبالنسبة للعولمة، جدیدة. ھیكلیة أجل إبداع من الداخل من القدیمة
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٥٥ الوالیات المتحدة االمریكیة

المباشر األجنبي واالستثمار بالتصدیر مرتبطة المتحدة الوالیات في ملیون وظیفة
ھذه في حصتھا والیة كل ترید المتحدة. الوالیات إلى القادمة والسیاحة الداخل نحو
على قادرین والتجارة فیھا األعمال أصحاب یكون أن أجل من وتسعى الوظائف
خالل من علیھا یحصلون التي المزایا إلى الوالیات قادة ینظر كما عالمیًا. المنافسة
االكتفاء من بدًال الدوریة، االقتصادیة الدولیة الوفود ورعایة الخارج مكاتب في فتح
لمصالح الجماعي  بالترویج  القیام  المتحدة الوالیات وقنصلیات لسفارات بالسماح

الخارج. في الوالیات

اإلبداعي. بعملیة التدمیر تتأثر سلبیًا لن تضمن أنھا أن ترید الوالیات أیضًا كما
عمل مشروع ألف  ٦٠٠ من أكثر إیجاد یتم المتحدة الوالیات في  عام كل ففي 
یتم كما أبوابھ. یغلق المشاریع من  تقریبًا العدد ھذا  مثل أن نجد وبالمقابل جدید،
الوظائف. من تقریبًا العدد نفس وخسارة عام كل وظیفة ملیون ٣٠ من أكثر إیجاد
التدمیر عصر في ناجحًا دورًا یلعب Silicon Valley  أن فالي السیلیكون یستطیع
مثل القدیمة الرأسمالیة باالقتصادیات المرتبطة  المجتمعات أن إال اإلبداعي،
تناضل فإنھا St. Louis لویس وسانت Newark ونیوارك Detroit دیترویت
المحلیة األوضاع تدرك الوالیات أن المستوى المطلوب. تبقى ضمن أجل أن من
من لذلك استجابة تتفاعل یجعلھا مما اقتصادیًا أدائھا حسن على تؤثر والعالمیة

أكبر. بشكل الدولي الصعید على انخراطھا خالل

الفدرالیة تواجھ التي التحدیات من العدید ھنالك
التفریق في األول التحدي یتمثل اآلن. األمریكیة 
الجدیر الخارجیة. والسیاسة الخارجیة الشؤون بین
فیما االنتباه الكثیر من تعطي ال واشنطن أن بالذكر
العالمي، االقتصاد في الوالیات بانخراط یتعلق
في مركزیة غیر مع حكومات خاصة عالقات وإقامة
تتجاوز التي الدولیة الروابط تعزیز حتى أو الخارج
من ترید الوطنیة الحكومة  أن إال االقتصادي. البعد
األمثلة ومن في السیاسة الخارجیة. تتدخل أال الوالیات
التي واحد جانب من العقوبات الخارجیة السیاسة على
ضد Massachusetts ماساتشوستس والیة فرضتھا
حالیًا والیة تفرضھا التي والعقوبات بورما (ماینمار)
أن واشنطن تعتبر السودان.  ضد  Illinois إلینوي

وأن للدستور وفقًا الوطنیة مسألة حصریة للحكومة تبقى أن یجب الخارجیة السیاسة
قضایا السیاسة الخارجیة. حول واحد" "صوت یكون لھا األمة أن على

أن بالذكر الجدیر
تعطي ال واشنطن
االنتباه من الكثیر
بانخراط یتعلق فیما
االقتصاد في  الوالیات 
وإقامة العالمي،
مع خاصة عالقات
مركزیة غیر حكومات
حتى أو الخارج في
الدولیة الروابط تعزیز
البعد تتجاوز التي

االقتصادي.



إیرل فراي٥٦

نتیجة الوالیات لسلطات اضمحالل أنھ البعض یراه ما في الثاني التحدي یتمثل
من المسئولین ویقول العدید الدولیة. المعاھدات على األمریكیة المترتبة لاللتزامات
(WTO) التجارة العالمیة منظمة تجاه المتحدة الوالیات التزامات بأن الوالیات في
قد األخرى والمنظمات (NAFTA) الشمالیة أمریكا في الحرة التجارة واتفاقیة
ھو وھذا األمریكي. الدستور یضمنھا التي صالحیاتھا من بعض الوالیات جردت
الشمالیة أمریكا في الحرة التجارة اتفاقیة من ١١ بالفصل یتعلق فیما خاصة الحال

المواطنین. وصحة البیئة حمایة على الوالیات حكومات قدرات من یحد الذي

تأثیرات مع التكیف أجل من التعاون البینحكومي ندرة في الثالث التحدي ویتمثل
على بیانات بالحصول الوالیات حكومات ممثلو یطالب اإلبداعي. والتدمیر العولمة
تعمل على أن واشنطن إال المحلي المستوى على واالستیراد التصدیر حول جیدة
ال بأنھ المسئولون ھؤالء یقول توسیعھا. كما بدًال من البیانات جمع تقلیص عملیات
الحرة اتفاقیة التجارة من حول قضایا مثل الفصل ١١ واشنطن فعال مع حوار یوجد
قبل الوطنیة والحكومة الوالیات االستشارة التي تحدث بین الشمالیة، وأن في أمریكا

كافیة. غیر استشارة الدولیة ھي المعاھدات توقیع

تعاون أكثر في الحكومة االنخراط مستویات من جمیع الرابع التحدي یتطلب
التي الدول أكبر بین من المتحدة تعتبر الوالیات والعام. بین القطاعین الخاص فعالیة
منتجاتھا تشحن ال الشركات غالبیة أن كما التصدیر، مجال في مكتسبات تحقق ال
التعامل من تمكنھا  بمؤھالت والبلدیات الوالیات حكومات  تتمتع الخارج. إلى
وإیجاد المحلي، المستوى على  والمتوسطة الصغیرة المشاریع  مع السبل بأفضل
تعلیمي عام نظام في ذلك بما النوعیة، حیث من مستوى عالمي على بنیة تحتیة
على منافسة وخدمات بضائع إنتاج على التجاریة المشاریع ھذه یساعد جدًا متطور

إلى الخارج. البضائع ثم تصدیر ھذه ومن المستوى العالمي،

الفدرالیة نقطة تعتبر ھل الفدرالیة. األنظمة على جمیع الخامس التحدي ینطبق
الذي والتغییر التكنولوجي العولمة مقتضیات مع التكیف مجال سلبیة في أم إیجابیة
السریعة ردة الفعل حیث من أفضل الواحدیة بتأھیل األنظمة تتمتع ھل سابق لھ؟ ال
الوالیات في الوالیات بعض تزال ال الدولیة؟ الظروف تقتضیھا  التي والمنتظمة 
المستثمرین إبعاد إلى مما یؤدي محلیًا الوطني اإلنتاج إجراءات حمایة تتبع المتحدة
من واحدة مجموعة یروا أن  في یرغبون المستثمرون ھؤالء  أن  كما األجانب. 
والیة في ٥٠ مواجھة قوانین مختلفة من بدًال األعمال نشاطات تحكم التي القوانین
رئیسیة. دولیة من قضایا جدًا متباینة مواقف للوالیات یكون قد واحد. وطني وقانون
الشؤون في قوي دور بلعب  والبلدیات الوالیات حكومات قامت حال  وفي  إذًا،



٥٧ الوالیات المتحدة االمریكیة

عدد بلد یبلغ في األمریكي الفرد على إیجابیًا تأثیرًا الدور لھذا ھل سیكون الخارجیة،
في العالم؟ رقعة رابع أكبر موزعین على ٣٠٠ ملیون سكانھ

البعید المدى على باتخاذ قرار الوالیات حكومات قیام في األخیر یتمثل التحدي
أن لإلعجاب المثیر من الدولیة. الساحة على  بھا القیام ترید التي األمور بشأن
وفي .١٩٨٠ عام مكاتب في بأربعة مقارنة الخارج في ١٨٠ مكتبًا اآلن للوالیات
األمر دولة مختلفة، ٣٠ في مكتبًا ٢٤٣ تشغیل على الوالیات عملت ٢٠٠٢ عام
حاكم مكتب یحتل الذي الشخص لمزاج األمر ھذا خضوع مدى یوضح  الذي 
التخطیط في  جدي بانخراط القیام في الوالیات برامج معظم  فشلت لقد الوالیة.
بھ تقوم الذي والتخطیط اإلنفاق مع صارخ بشكل الوضع یتناقض ھذا األمد، بعید
مجال "التفكیر كالم في الوالیات مجرد حكومات تقدم في كندا. الكبیرة المقاطعات
ال األمریكیة الخارجیة عالم الشؤون في رحلتھا إال أن المحلي"، والعمل العالمي

المؤسساتیة. واالستمراریة األمد بعیدة الرؤیة من وخالیة مشتتة تزال


