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(الوالیات المتحدة األمریكیة قوة إقتصادیة كبرى)

:مقدمة
تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة القوة االقتصادیة األولى في العالم ، لكنھا تواجھ بعض المشاكل

ألمریكي ؟فما ھي مظاھر و عوامل القوة االقتصادیة للوالیات المتحدة األمریكیة ؟ و ما ھي الصعوبات التي تعترض االقتصاد ا

:مظاھر القوة االقتصادیة للوالیات المتحدة األمریكیة
:الوالیات المتحدة أول قوة فالحیھ في العالم

( ، و المزروعات الصناعیة ) القمح ، الذرة ، الشعیر ، األرز ( تساھم الوالیات المتحدة األمریكیة بحصص مرتفعة من اإلنتاج العالمي للحبوب *
.، و بعض أنواع الخضر و الفواكھ ، و تمتلك قطیعا مھما من المواشي) القطن ، الشمندر ، قصب السكر خاصة الصوجا ، 

.تعد الوالیات المتحدة األمریكیة أول مصدر عالمي للمنتجات الفالحیة من بینھا القمح و الذرة و الصوجا*
تي تعتبر أكبر مجالي فالحي في العالم ، إلى جانب المناطق الساحلیة في شرق ال) الوسطى( یتمركز النشاط الفالحي األمریكي في السھول الكبرى *

ص –4أو الوثیقة . من كتاب المنار184ص , 2انظر ص الوثیقة (في المقابل فالنشاط الفالحي ضعیف في الغرب الداخلى . و غرب و جنوب البالد 
.(من كتاب المورد189

:ة صناعیة في العالمالوالیات المتحدة األمریكیة أول قو

و من بین ھذه الصناعات . تحتل المتحدة األمریكیة مراتب جد متقدمة في مختلف الصناعات سواء منھا األساسیة أو التجھیزیة و االستھالكیة *
.و معدات غزو الفضاءصناعة الصلب و السیارات والصناعة الكیماویة و الصناعات العالیة كصناعة اإللكترونیك و المعلومیات و الطائرات 

:تضم الوالیات المتحدة األمریكیة مناطق صناعیة رئیسیة ھي*
من أبرز مدنھ ( نطاق البحیرات الكبرى : مجال صناعي قدیم عرف تحدیث الھیاكل الصناعیة ، و ینقسم إلى قسمین ھما : الشمال الشرقي -

.(نیویورك ، واشنطن ، بوسطن: ن العمالقة نطاق المد( ، و نطاق المیكالوبولیس ) شیكاغو، دیترویت 
.یشمل مدنا صناعیة كبیرة من أھمھا دالس ، أطلنطا ، ھوستن: الجنوب *
من 185انظر خریطة الصناعة األمریكیة ص .( و یشمل مدنا صناعیة كبیرة من بینھا لوس أنجلس ، سان فرانسیسكو ، سیاتل : الغرب الساحلي *

.(من كتاب المورد191ص 2قة أو الوثی. كتاب المنار

:تحتل الوالیات المتحدة األمریكیة المكانة األولى في مجال التجارة و الخدمات
و یشكل قطاع التجارة و الخدمات الجزء . تحتكر الوالیات المتحدة األمریكیة ما یناھز خمس التجارة العالمیة، و تعتبر أول مصدر و مستورد عالمي*

. و تتعامل الوالیات المتحدة األمریكیة مع مختلف دول العالم خاصة دول القارة األمریكیة و دول آسیا و أوربا الغربیة. ج الداخلي الخام األكبر من النات
.و تغلب المنتجات الصناعیة على الصادرات و الواردات األمریكیة

في نفس الوقت تعتبر . تثماراتھا في أوربا و أمریكا الالتینیة و آسیا و كندااألمریكیة أول مستثمر خارجي في العالم، و تتمركز اس. م.تعد الوالیات *
.أول بلد في العالم مستقطب لرؤوس األموال األجنبیة

:األمریكیة. م .عوامل القوة االقتصادیة للوالیات 
:األمریكیة على مؤھالت طبیعیة و بشریة مالئمة. م .تتوفر الوالیات

مریكیة من ظروف طبیعیة مالئمة عامة تتمثل في غلبة السھول و المنخفضات المتركزة في وسط و شرق البالد ، و خصوبة تستفید الفالحة األ*
من كتاب المنار، او الخریطتین الواردتین 189حدد توزیع التضاریس و المناخ على ضوء الخریطتین الواردتین في ص ( التربة ، و تنوع المناخ 

.، و التوفر على أطول شبكة نھریة في العالم والمتمثلة في نھر المسیسیبي و روافده) من كتاب المورد 185ص 
حیث تعد من أھم الدول المنتجة لمصادر الطاقة كالفحم الحجري و البترول و الغاز الطبیعي : تستفید الصناعة األمریكیة من وفرة الثروات الطبیعیة *

. (من كتاب المنار189: ص . انظر الخریطة ( و رغم ذلك تلجأ إلى االستیراد أمام قوة التصنیع . و للمعادن كالحدید و النحاس و الفوسفاط 
و ینتج عن ذلك وفرة الید العاملة و . تضم الوالیات م األمریكیة ثالث تجمع سكاني في العالم بفعل استقبالھا للمھاجرین و ضمنھم األطر العلیا *

والیات م األمریكیة بالتنوع العرقي و ارتفاع نسبة الساكنة الحضریة ، تباین الكثافة السكانیة حسب الظروف الطبیعیة و تتمیز ال. السوق االستھالكیة 
.(من كتاب المورد186خریطة توزیع السكان ، ص ( واالقتصادیة 

:یساھم التنظیم الرأسمالي و البحث العلمي و التكنولوجي في تقدم االقتصاد األمریكي

الملكیة الخاصة لوسائل االنتاج ، و المنافسة الحرة ، و اعتبار الربح المحرك األساسي : م النظام الرأسمالي األمریكي على ثالث مبادئ ھي یقو*
.لعملیة االنتاج

:تتلخص ممیزات النظام الرأسمالي في النقط اآلتیة*
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شركة ضخمة ناتجة عن اندماج عدة شركات ( الذي أدى إلى ظھور المؤسسات القویة من أبرزھا تروست ) ألفقي و العمودي ا( التركیز الرأسمالي -
مؤسسة مالیة تمتلك غالبیة أسھم عدة شركات ( ، و الھولدینغ أو شركة التملك ) تجمع صناعي كبیر لشركات متنوعة االنتاج ( ، و كونكلومیرا ) 

. (مختلفة التخصصات
تدخل محدود للدولة في االقتصاد و الذي ال یكون بارزا إال عند حدوث األزمات-
.التجدید المتواصل المعتمد على البحث العلمي و التكنولوجي ، باإلضافة إلى ضخامة االستثمارات و تشجیع االستھالك-
، و تستخدم التقنیات و األسالیب الحدیثةتتداخل الفالحة مع القطاعین الثاني و الثالث في إطار ما یعرف أكریبیزنیس *

:تقوم الشركات المتعددة الجنسیة و البنیة التحتیة بدور ھام في االقتصاد األمریكي
و تكرس ھذه . تمتلك الوالیات م األمریكیة شركات عمالقة تستثمر أموالھا في مختلف بلدان العالم تعرف باسم الشركات المتعددة الجنسیة *

.یمنة الوالیات م المتحدة األمریكیة على االقتصاد العالمي ، و تضمن لھا تسویق المنتوجات الصناعیة و تزویدھا بالمواد األولیةالشركات ھ
الطرق و السكك ( تتوفر الوالیات م األمریكیة على أطول شبكة للمواصالت في العالم ، و التي تتمیز بتنوعھا حیث تشمل المواصالت البریة *

باإلضافة إلى شبكة أنابیب البترول و الغاز الطبیعي ، و شبكة المواصالت السلكیة و . ، و الجویة ) البحریة و النھریة ( ، و المائیة ) ة الحدیدی
. (من كتاب المنار192: انظر الخریطة ص ( الالسلكیة 

:الصعوبات و التحدیات التي تعترض االقتصاد األمریكي
:بعض المشاكل االقتصادیةتواجھ الوالیات المتحدة 

:تتلخص مشاكل الفالحة األمریكیة في نقطتین أساسیتین ھما*
و تقلص ) دول االتحاد األوربي ، وأسترالیا ، األرجنتین ( تضخم اإلنتاج بفعل المنافسة األجنبیة من طرف الدول ذات المؤھالت الفالحیة الكبرى -

.لفالحیة األمربكبةمشتریات البلدان النامیة من المنتجات ا
.تدھور المجال الفالحي المتمثل في إنھاك التربة و تلوث الفرشة المائیة-

:تواجھ الصناعة األمریكیة مشكلین أساسین ھما*
.المنافسة األجنبیة خاصة من طرف دول شرق آسیا و أمریكا الالتینیة-
.، و بالتالي ضرورة االستیرادعدم كفایة إنتاج مصادر الطاقة و المعادن رغم ضخامتھ-
لطاقة و تعاني الوالیات م األمریكیة من عجز المیزان التجاري أمام ضعف القدرة التنافسیة للمنتوجات األمریكیة ، و تزاید الواردات من مصادر ا*

.المعادن

:تعرف الوالیات م المتحدة بعض المشاكل االجتماعیة و البیئیة
و یالحظ نوع من . مریكیة المرتبة العاشرة عالمیا بالنسبة مؤشر التنمیة البشریة، رغم أنھا القوة االقتصادیة األولى في العالم تحتل الوالیات م األ*

.المیز العنصري حیث أن األقلیات و خاصة السود أكثر عرضة للبطالة و الفقر
.ریة ، و الفیضانات ، و تدفقات الكتل القطبیة الباردة ، والزالزل و البراكینتشھد الوالیات م األمریكیة عدة كوارث طبیعیة منھا األعاصیر المدا*
كما . تلوث الھواء و السطح و المیاه و حدوث األمطار الحمضیة : تعاني المناطق األكثر تصنیعا من التدھور البیئي التي یتخذ عدة أشكال منھا *

.ؤولة عن انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون المسبب الرئیسي لالحتباس الحراريتعتبر الوالیات م األمریكیة أول دولة في العالم مس

:خاتمة
رغم ھذه المشاكل ، تظل الوالیات المتحدة األمریكیة القوة االقتصادیة األولى في العالم

:شرح المصطلحات

.ناطق الباردة شماال و المناطق الحارة جنوباشریط یمتد من فلوریدا إلى ساحل المحیط الھادئ ، یفصل بین الم:حزام الشمس*
.أكبر تجمع للمقاوالت المختصة في الصناعات اإللكترونیة والمعلوماتیة ، و یقع قرب سان فرانسیسكو:وادي السیلیكون*
.ائرات و معدات غزو الفضاءالصناعات اإللكترونیة و المعلوماتیة ، و صناعة الط:الصناعات العالیة التكنوجیا أو الصناعات المتطورة*
.مجتمع وصل إلى مرحلة الصناعات العالیة التكنولوجیا:مجتمع ما بعد صناعي*
كصناعة النسیج ، و الصناعة 20الصناعات الحدیثة التي ظلت تفرض نفسھا منذ الثورة الصناعیة إلى منتصف القرن :الصناعات القدیمة*

.الكیماویة و المیكانیكیة
.الصناعات التي تنتج مواد نصف مصنعة كالصلب و األلمونیوم:اعات األساسیة او الثقیلةالصن*
.الصناعات التي تنتج معدات تجھیز المصانع و البنیة التحتیة:الصناعات التجھیزیة*
..اعة المواد الغذائیة ، السیاراتالصناعات التي تنتج مواد قابلة لالستھالك أو االستعمال المباشر مثل صن:الصناعات االستھالكیة*
.أمطار ناتجة عن شدة ارتفاع نسبة الغازات الصناعیة في الھواء:األمطار الحمضیة*
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