
  

  :تقدمي إشكايل
 مما جعلها ،التنظيمية أو ،البشرية أو ،منها الطبيعية العوامل من جمموعة تكامل بفعل عاملية قوة األمريكية املتحدة الواليات تعترب

  .عدة جماالت يف العامل على يمن
  القوة؟ هذه هي مظاهر فما 
  هلا؟ املفسرة العوامل هي وما 
  البلد؟ هذا منها يعاين اليت املشاكل وما هي 

 :جماالت عدة يف عاملية قوة األمريكية املتحدة الواليات متثل
 ثلث على االقتصادية مؤسساا تسيطر حيث ومتوازن قوي اقتصاد على األمريكية املتحدة الواليات تتوفر: االقتصادية اال �

 الواليات قوة عوامل من عامال الدوالر ميثل كما أرباها، نصف وحتقق ،)اجلنسية متعددة شركات( الضخمة العاملية املقاوالت
 العملة من استراتيجي كاحتياطي تستعمله الدول من جمموعة وكون ،العامل مبادالت نصف يف يستعمل حيث ،األمريكية املتحدة
 .الصعبة

 جمهز وجيش ،حبرية أساطيل على تتوفر حيث ،العامل يف ىكرب عسكرية قوة األمريكية املتحدة الواليات تعد: العسكري اال �
 يفسر مما ،)الناتو( األطلسي الشمال كحلف بتحالفات الدول من العديد مع ترتبط كما العسكرية، والتقنيات التجهيزات بأحدث
 ... والعراق كأفغانستان الدول لبعض الداخلية الشؤون يف والتدخل العامل من مناطق عدة يف قواعد انتشار

 صور من البصري السمعي الثقايف اإلنتاج حيث من% 75 بنسبة عامليا األول املنتج األمريكية املتحدة الواليات تعترب: الثقايف اال �
 ... شهاريةوا إخبارية ولقطات وثائقية وأشرطة وأفالم

 حوايل بإنتاج وذلك ،العامل يف املعلوميات واستهالك إنتاج حيث من الصدارة األمريكية املتحدة الواليات حتتل: املعلومايت اال �
 .بأسره العامل يستهلكه ما جمموع من% 49.6 واستهالك ،% 61.5

 ،فضائية ركباتوم ،صناعية أقمار من الفضائية الصناعات جمال يف رائدة األمريكية املتحدة الواليات تعتد: التكنولوجي اال �
 .ذلك عن املسؤولة املؤسسة NASA الناسا تعترب حيث ،االتصال وأجهزة وصواريخ

 :عاملية قوة جتعلها وتنظيمية وبشرية طبيعية مؤهالت على الواليات تتوفر
 :بيعيةالط املؤهالت

، التضاريس ، باإلضافة إىل )كلم مربع مليون 9,6( البالد مساحة وشساعة حميطني، بني اجليد اجلغرايف املوقع يف أساساٌ تتمثل
 : إىل تنقسم األمريكية املتحدة بالواليات التضاريسية الوحداتف

 .)االرتفاع قليلة قدمية كتل( اشرق األبالش وجبال ،)ومرتفعة حديثة سالسل( غربا الروكي جبال وأمهها: اجلبال �
 .ابتهتر خبصوبة وتتميز ،شاسعة مساحات وحتتل ،االنبساط طابع عليها يطغى: الكربى السهول �
 مث ،الغرب يف جاف ومناخ ،الشرقية باملناطق القاري املناخ سيادة جند حيث ،مناخها بتنوع األمريكية املتحدة الواليات تتميز: ملناخا �

 .اجلنوب يف مداري شبه مناخ
 ،)الرتبة األوىل عامليا( كالفحم للطاقة مصادر من هائلة باطنية ثروات األمريكية املتحدة الواليات أراضي ختتزن: الباطنية الثروات �

  .والكربيت والفوسفاط والذهب والنحاس كاحلديد معادن علىكما تتوفرو ،)الرتبة الثالثة عامليا( الطبيعي والغاز والبترول
 :البشرية املؤهالت

 أجناس من مكونةم، 2001 سنة نسمة مليون 281.5 حبوايل قدر وهام ضخم ينسكا تكتل على األمريكية املتحدة الواليات تتوفر
 بنسبة احلضرية باملناطق السكان غلبأ ويقطن ،الفردي الدخل متوسط وارتفاع ،66% بنسبة النشيطة ساكنتها بارتفاع وتتميز ،خمتلفة

 عالمية قوة الأمريكية المتحدة الولايات
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 ،األجور الرتفاعنظرا  كبرية استهالكية وكطاقة  ،ومؤهلة ماهرة عاملة كيد األمريكي االقتصاد قوة يف الساكنة هذه وتساهم ،%87
 .واخلربة التكنولوجي والتكوين التأهيل مستوى ارتفاع ذلك إىل يضاف

 :التنظيمية املؤهالت
 الليربايل الرأمسايل واالقتصادي ،الدميقراطية على املرتكز الفدرايل السياسي: النظامني فعالية على األمريكية املتحدة الواليات تعتمد

 ،فيدرالية سلطات من ،للبلد االقتصادية السياسة وضع يف املتدخلني تعدد ىلإ باإلضافة واالستثمار، واملنافسة املبادرة حرية على املعتمد
  ... اإلعالم ووسائل املالية، واملؤسسات الصناعية، واملقاوالت والنقابات، التخطيط، وجمموعات ،)اللوبيات( ضاغطة ومجاعات وجامعات

  :العسكرية املؤهالت
 وهيمنة العسكرية، والتقنيات التجهيزات بأحدث ، جمهز)جندي مليون 70 من أكثر(األمريكية  اجليوش عدد يف وتتلخص

 .خفي بشكل االقتصاد خدمة يف تسخريها يتم وجواٌ، واليت وحبراٌ براٌ أساطيلها
 :واخلدمات التجارة الصناعة، الفالحة،: قطاعاته بقوة األمريكية املتحدة الواليات اقتصاد يتميز

 : عوامل عدة على األمريكية املتحدة بالواليات الفالحي النشاط قوة ترتكز
 البحث تقدم من تستفيد واليت ،األمريكية الفالحة تطور يف) متنوع ومناخ ،خصبة سهول( املالئمة الطبيعية الظروف تساهم

 ارتفاع( هائلة استهالكية سوق ووجود ،التحويلية الصناعة وقوة ،االستثمارات حجم وارتفاع ،حديثة وتقنيات وسائل واستعمال ،العلمي
 الواليات جعل مما ،"اكروبيزنس" يسمى  اقتصاديا مركبا قطاعا لتشكل والثالث الثاين القطاعني مع الفالحة تندمج حيث ،)السكان عدد

 واحلوامض والقمح ،)األوىل عامليااملرتبة ( كالذرة الزراعية الفالحية املنتجات من العديد إنتاج يف عامليا متقدمة مراتب حتتل األمريكية
  .العامل يفاألوىل  الفالحية القوة لتكون أهلها مما ،واخلنازير واألغنام كاألبقار واحليوانية ،والقطن

 : عوامل عدة من األمريكية الصناعة تستفيد
 ،العلمي البحث تطور ومن ،)ومعادن طاقة مصادر( باطنية ثروات على توفرها من األمريكية املتحدة الواليات صناعة استفادت

 خاصة متقدمة جد عاملية مكانة لتحتل  ،... إليها األدمغة وهجرة ،العملة اليد وكفاءة ،االستثمارات وارتفاع ،واجلامعات الدولة ودعم
 ،الطائرات معلوميات صناعة، كعامليا متقدمة مراتب حتتل األمريكية الصناعة جعل مما ،)السيلكيون( والدقيقة ،التكنولوجيا العالية الصناعات

  ... والسيارات والتعدين ،)نازا( الفضاء وغزو
 : األمريكية التجارة تقوية إىل االقتصادي اإلنتاج قوة أدت
 ،التشغيل نسبة من% 73.3 ب يساهم حيث األمريكية، الواليات املتحدة اقتصاد يف حيويا قطاعا واخلدمات التجارة قطاع يعترب

 سوق ووجود ،االستثمارات وضخامة والصناعي الفالحي اإلنتاج حجم ارتفاع من الستفادته ،اخلام الداخلي الناتج من 71.39 ب و
الواليات  صادرات على يمن الصناعية املنتجات أن من الرغم وعلى، ... املواصالت وشبكة وحدات وتطور ،وضخامة واسعة استهالكية

 تكاليف ارتفاع إىل باإلضافة ،الصادرات وقيمة الواردات قيمة بني للتفاوت نظرا عجزا يعاين التجاري ميزاا أن إال األمريكية، املتحدة
  .العامل من خمتلفة مناطق يف االقتصادية واملساعدات ،العسكرية التدخالت

  :عدة مشاكل من األمريكية املتحدة الواليات تعاين
 ،سنويا األمريكية األراضي تضرب اليت املدارية األعاصري خطر من املتحدة األمريكية الواليات شرق يعاين: طبيعيةال شاكلامل �

 من فيعاين الغريب اجلزء الصناعات، أما كثرة عن النامجة امللوثة وااري احلمضية األمطار إىل إضافة امليسيسييب، ر وفيضانات
 .املناخ جفاف

 الصناعية ااالت يف والصني األوريب واالحتاد اليابان طرف من خصوصا اخلارجية املنافسة يف وتتجلى: قتصاديةاال شاكلامل �
 مليار 8 من ارتفع الذي التجاري امليزان عجز وبالتايل والفالحي، الصناعي اإلنتاج تضخم عنه ينجم مما والتجارية، والفالحية

 .2003 سنة دوالر مليار 45 إىل 1997 سنة دوالر
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 إىل إضافة النشيطة، الساكنة من% 5.2 األمريكي اتمع منه عايني الذي البطالة مشكل يف أساسا وتتجلى: االجتماعية املشاكل �
 أخرى جهة ومن السود، يكثر حيث الفقر عتبة حتت السكان من%  13 يعيش حيث ،اجلنوب يف خصوصا الفقر نسبة ارتفاع

  .العنصري امليز من والسود احلمر اهلنود يعاين
 املتحدة للواليات والعسكري السياسي التدخل من اإلسالمية خصوصا العامل شعوب معظم استياء عن تنجم: السياسية املشاكل �

 .األوسط الشرق مبنطقة اإلسرائيلية واملصاحل اخلارجية، مصاحلها محاية دف البلدان، من لكثري الداخلية الشؤون األمريكية يف
  :خامتة

 بينها من وصعوبات مشاكل يعاين فاقتصادها ذلك رغم ،العامل على يمن حيث عامليا األوىل القوة األمريكية املتحدة الواليات تعد
  .آخرها من للتخلص حتارب الزالت واليت االقتصادية األزمات توايل
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