
 

  

  :إشكايل متهيد

القوة االقتصادية للواليات املتحدة األمريكية على عدة أسس طبيعية وبشرية وتنظيمية، ما جعلها حتتل املرتبة األوىل عامليا  ترتكز

 .وتفرض ثقافتها على كل شعوب العامل ،اقتصاديا، وقد مكنتها قوا هذه من بروزها كقوة سياسية تأثر على القرارات السياسية العاملية

 األمريكية؟ املتحدة للواليات االقتصادية القوة هي مظاهر فما 

 هلا؟ املفسرة هي العوامل وما 

  اقتصادها؟ تعترض أصبحت اليت والتحديات هي املشاكل وما 

I  - األمريكية املتحدة الواليات اقتصاد تفوق على املساعدة والتنظيمية والبشرية الطبيعية املؤهالت: 

 : :األمريكي االقتصادي للتفوق الطبيعية املؤهالت -  1

 :واملناخ التضاريس تنوع تتجلى املؤهالت الطبيعية يف

 كلم، 2000 مسافة على اجلنوب إىل الشمال من األبالش جبال متتد الشرقية اجلهة ففي التوزيع، ومنتظمة متنوعة: التضاريس �

 البحريات منطقة ومن الروكي، جبال إىل األبالش جبال من الوسطى السهول متتد الوسط ويف ،)م2040( االرتفاع قليلة

 الواجهة طول على املمتدة الساحلية السالسل مث الروكي، جبال سلسلة متتد الغرب ويف املكسيك، خليج إىل العليا والسهول

  .اجلنوب يف كلورادو وهضبة الوسط يف الكبري واحلوض الشمال، يف كولومبيا هضبة الروكي جبال وبني بينها وتفصل الغربية،

 يف املدارية والرياح الشتاء يف القطبية الرياح إىل البالد تعرض إىل يؤدي مما للتضاريس الطويل بالتوزيع بسبب متنوع: املناخ �

 ويف اجلنوب، يف واملتوسطي الشمال يف احمليطي املناخ يسود الغرب ففي البحرية، والتيارات احمليطية املؤثرات إىل إضافة الصيف،

 الشمال، يف القاري الشرق، واملناخ يف )أريزونا صحراء( والسهوب الصحاري وتنتشر اجلفاف، ويسود األمطار تقل الوسط

  .اجلنوب يف املداري واملناخ الشبه

 : األمريكي االقتصادي للتفوق البشرية املؤهالت -  2

 األغلبية يشكلون الذين واألوربيون ،)األصليون السكان( احلمر كاهلنود خمتلفة أجناس األمريكية من املتحدة الواليات سكان يتألف

 اعاارتف األمريكيةقد غرفت الواليات املتحدة و، )واليابانيني الصينيني( واألسيويون ،)إفريقي أصل من( السود مث ،)إجنليزي أصل من أغلبهم(

مليون  76م بلغ 1900سنة  ويف مليون نسمة، 5عدد السكان  كان م1800 سنة ففي الطبيعي، والتكاثر اهلجرات بسبب السكان عدديف 

 50 من استقر حيث اجلديدة القارة إىل القدمي العامل من املتتالية اهلجرات إىل ذلك ويرجع مليون نسمة، 281بلغ  م2000نسمة  ويف نسمة،

 إىل% 2,5 نسبته وصلت الثانية العاملية احلرب بعد ادميوغرافي منوا البالد وعرفت ،اهلجرة تقنني إىل دفع مما املتحدة، بالواليات مهاجر مليون

 الشرقية الشمالية املناطق يف أغلبهم ويتركز منتظم غري بشكل السكان ويتوزع م،1995 منذ% 0,6 إىل اخنفضت مث م،1975 حدود

 وسان أجنليس لوس مثل الغرب يف الكربى املدن إىل باإلضافة ،األوربيني املعمرين الستقرار األوىل املناطق لكوا ،)نيويورك مدا اكرب(

 ،الرأمسايل النظام إطار يف اقتصادها الزدهار هامة قاعدة أجناسهم اختالف رغماألمريكية  املتحدة الواليات يف السكان ويشكل، فرانسيسكو

 .%66 النشيطني السكان من هامة نسبة العمرية البنية توفر حيث

 : األمريكي االقتصادي التفوق دعم يف والعلمية التنظيمية اجلوانب مسامهة -  3

  :نوعان وهو الرأمسايل، التركيز وقوة العلمي البحث أمهية يف تتجلى

  ".الكارتيل" يسمى ما ويعطي متشابه، إنتاج ذات شركات بني ويتم :تركيز أفقي �

  ."التروست" يسمى ما أي واحدة، شركة وتشكيل واحد إنتاج يف تساهم شركات بإدماج يتم :عمودي تركيز �

 عظمى اقتصادية قوة األمريكية المتحدة الواليات
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 الصناعية املؤسسات على سيطرا تفرض احتكارية مالية مؤسسة( اهلولدينغ لتشكيل التركيز يتم املال، رأس مستوى وعلى

 ومتول العلمي، البحث يف اخلام الداخلي ناجتها من% 2,7 نسبة املتحدة الواليات وتستثمر ،)أسهمها من كبري قسم امتالك بواسطة والبنكية

  .البالد مناطق خمتلف عرب العلمي البحث ميادين وتتوزع املقاوالت، أحباث من% 12,3 نسبة العمومية السلطات

II - األمريكي االقتصادي تفوق مظاهر: 

 :لذلك املفسرة والعوامل األمريكية الفالحة قوة مظاهر -  1

 إنتاجه ويتم) الرتبة الثالثة عامليا(طن  مليون 57 القمح :الزراعية املنتجات وأهم للتصدير، موجه وأغلبه وتنوعه اإلنتاج ارتفاع منها

) الرتبة األوىل عامليا(طن  مليون 280 والذرة السرغو، إدخال مع الشتوي النطاق ويف والشمندر، الشعري إدخال مع الربيعي النطاق يف

 واخلضر والتبغ الصوجا إنتاج يف األوىل املرتبة املتحدة الواليات وحتتل الصوجا، مثل أخرى مزروعات إدخال مع الذرة نطاق يف وتزرع

  .الدواجن إنتاج يف واألوىل ،البحري والصيد األبقار تربية يف والرابعة ،والشمندر القطنإنتاج  يف والثانية والفواكه،

 املكننة يف تتمثل حديثة وتقنيات أساليب كاستعمال البشرية ومنها واملناخ، التضاريس كتنوع الطبيعية :فمنها ،املساعدة العوامل أما

 القطاعات مع الفالحة اندماج يربز مما الرأمسايل، التركيز إىل إضافة ،العلمي البحث نتائج وتطبيق واملبيدات األمسدة واستعمال والسقي

 .وخصوبتها التربة على للمحافظة وتتدخل للفالحني مساعدات الدولة وتقدم ،"األكروبيزنس" ظاهرة مثل األخرى

 : لذلك املفسرة والعوامل األمريكية الصناعة قوة مظاهر -  2

األملنيوم  صناعة مث ،)الرتبة الثالثة عامليا(الصلب  صناعة) الثقيلة(األساسية  الصناعات وأهم الصناعي اإلنتاج ارتفاع يف تتجلى

 املطاط إنتاج يف األوىل املراتب املتحدة الواليات حتتل حيث مستمر تطور يف فهي اخلفيفة للصناعات بالنسبة و ،)الرتبة الرابعة عامليا(

 هي األمريكية الشركات تبقى التكنولوجيا العالية الصناعات ويف الطائرات، إنتاج يف الثانية واملرتبة والسيارات، الورق وعجني االصطناعي

  .سينمائية وصناعة متعددة غذائية قوية أخرى صناعات على املتحدة الواليات تتوفر كما العاملي، املستوى على املسيطرة

 إنتاج يف األوىل املرتبة املتحدة الواليات حتتل حيث الطاقة ومصادر املعادن وفرة يف :فتتمثل القوة، هلذه املفسرة العوامل أما

 وأمهية العاملة اليد وتوفر التقين تطور املستوى إىل إضافة البترول، إنتاج يف والثالثة الطبيعي والغاز احلجري الفحم إنتاج يف والثانية الكهرباء

  .االستهالكية والسوق العلمي والبحث الدولة دور

 يف صناعية منطقة أقوى ويعد قدمي صناعي جمال وهو: الشرقي الشمال: وهي أساسية، مناطق ثالث يف األمريكية الصناعة وتتوزع

 على الصناعة ترتكز حيث الغريب والساحل مث اجلنوب وتارخيية، وبشرية طبيعية  عوامل إىل الصناعة جمال يف املنطقة هذه تفوق ويرجع العامل،

 .املتوفرة العاملة واليد والرساميل والكهرباء البترول

 :لذلك املفسرة والعوامل األمريكية التجارة قوة مظاهر -  3

 الصادرات جمموع من% 82 الصناعية املنتجات وتشكل الدولية، املبادالت من% 18 األمريكية اخلارجية التجارة متثل

 املدارية الفالحية املنتجات وبعض والبترول األولية املواد يف تتمثل الواردات وأهم احلبوب، خاصة% 3,1 الفالحية واملواد األمريكية،

 على عوامل عدة األوريب، وقد ساعدت واالحتاد واملكسيك وكندا آسيا الزبناء وأهم مصنعة، استهالكية ومواد والفواكه، والنب كالشاي

 الدولة دور إىل إضافة التسويق، وشركات املواصالت وطرق وسائل وتوفر ،والصناعي الفالحي اإلنتاج وفرة :منها ،األمريكية التجارة قوة

 وارتفاع التصدير لصعوبة عاجزا نظرا التجاري ميزاا فإن األمريكية اخلارجية التجارة قوة ورغم ،التجارية والتكتالت االتفاقيات عقد يف

 .الواردات وقيمة العسكرية النفقات

III  - األمريكية املتحدة الواليات اقتصاد تواجه اليت والتحديات املشاكل: 

 :األمريكية املتحدة الواليات تواجه اليت الداخلية والتحديات املشاكل -  1

 خاصة الغربية الواجهة يف والزالزل ولويزيانا، فلوريدا والييت من الشرقي واجلنوب اجلنوب يف كاألعاصري الطبيعية الكوارث منها 

 املناطق بعض يف اجلوفية املياه استرتاف وكذلك التعرية، بسبب واجنرافها التخصص نتيجة إفقارها بسبب التربة ومشكل كاليفورنيا، والية يف
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 طريقة استعمال على والتشجبع التربة ىعل للمحافظة الدولة وتدخلت الكيماوية، واألمسدة املبيدات كثافة بفعل وتلوثها السقي بسبب

 كثرة بسبب التلوث من الصناعية املراكز بعض تعاين كما وخصوبتها، التربة على للمحافظة والتشجري العضوية واألمسدة الزراعي التناوب

 بني الفردي الدخل اختالف لكن استهالكيا، األمريكي اتمع يعترب االجتماعي، املستوى البيئة، وعلى على خطرا يشكل مما املصانع،

 .خمتلفة اجتماعية مشاكل فتظهر الفئات، هلذه الشرائية القدرة ضعف إىل يؤدي السود والعمال للعاطلني بالنسبة وضعفه الطبقات

 :األمريكية املتحدة الواليات تواجه اليت اخلارجية والتحديات املشاكل -  2

 املتحدة الواليات ودفع األمريكي التجاري امليزان عجز سبب مما الدوالر قيمة وارتفاع األجنبية املنافسة بفعل التصدير صعوبة منها 

 غزو تضمن إمربيالية سياسة الدولة األمريكية، وتنهج األسواق تغزو األجنبية املصنوعات أصبحت كما واخلارجية، الداخلية القروض إىل

 اجلنسية، املتعددة املؤسسات على االعتماد: منها أساليب، عدة السياسة هذه وتتخذ الطاقة، ومصادر األولية املواد على واحلصول األسواق

 .وتنميته اإلنتاج تصريف قصد احلروب يف والتدخل اخلارج، يف واالستثمارات الثالث، للعامل اخلارجية املساعدات وسياسة

 : خامتة

 تواجهها ذلك واملالية، ورغم والتجارية والصناعية الفالحية أنشطتها قوة على األمريكية املتحدة للواليات االقتصادية القوة ترتكز 

   .متواصلة وخارجية داخلية حتديات
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