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 مقدمة :

  التي برزت بعد الحرب العالمية األولى. عالميةال من بين القوى االقتصاديةتعتبر الواليات المتحدة األمريكية 
 ؟ و.م.أما هي مظاهر هذه القوة االقتصادية العالمية ؟  و ما العوامل المفسرة لها ؟ و ما أبرز المشاكل التي تعاني منها ف

I مظاهر القوة االقتصادية العالمية للواليات المتحدة األمريكية ـ : 
 

  القوة االقتصادية مظاهر 

    

 التجارة الصناعة الفالحة

 المجاالت الفالحية و تنوعها )زراعة  مساحة شساعة

مسقية، زراعة شبه مدارية، زراعة متعددة 

 المنتجات، تربية الماشية (.

  ،تنوع المنتجات الفالحية الزراعية ) الذرة، الصوجا

 الخنازير(.القمح، القطن( و الحيوانية )األبقار و 

 .احتالل مراتب متقدمة عالميا في اإلنتاج و التصدير 

  تركز ثالث مناطق صناعية شرق و. م.أ ) مناطق صناعية

 قديمة، مناطق صناعية حديثة، مناطق صناعية دقيقة(.

  تنوع الصناعات ) صناعات التكنولوجيا العالبة، صناعات

 ميكانيكية، صناعات تعدينية، صناعات أخرى(.

 وطين الصناعات غرب و جنوب البالد.إعادة ت 

 .تنوع و تعدد المجموعات الصناعية 

 .احتالل الصدارة عالميا في التصنيع 

  وجود و. م.أ في قلب النظام التجاري العالمي، و

 ارتباط تجارتها بالدول المتقدمة

 ) أوربا الغربية، كندا، الصين(.

 .ارتفاع قيمة الواردات مقارنة بقيمة الصادرات 

 ات مباشرة ضخمة في مجموع أنحاء استثمار

المعمور، خاصة في  كندا و المكسيك و استراليا و 

 اليابان و أوربا الغربية.

II- ساعدت عدة عوامل في تقوية اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية : 
 : العوامل المفسرة لقوة الفالحة األمريكية .1

 الظروف الطبيعية المالئمة : . أ
 على سهول شاسعة ذات تربة خصبة و خاصة في المناطق الوسطى الشرقية. و.م.أ توفر -
 في العروض المعتدلة، و انفتاحها على ثالث محيطات و تنوع تضاريسها. و.م.أخ الذي يتيح الحصول على منتجات فالحية متنوعة، نظرا لموقع تنوع المنا -

 : األساليب و التقنيات المتطورة . ب
 لمي في اختيار األساليب الناجعة.البحث العة على ياعتماد الفالحة األمريك -
 )تطور القطاع الصناعي(.االستفادة من الممكنة  -

 : الرأسمالي اإلنتاجاندماج الفالحة في عالقات  . ت
 .(Agro-business  اقتصاديا مركبا من ثالث مستويات ) أكروبيزنيسقطاعا  معها أصبحت الفالحة األمريكية ترتبط بالقطاعين الثاني و الثالث و تكون -

 : األمريكية الصناعةالعوامل المفسرة لقوة  .2
- .معادن( و باطنية )مصادر طاقةالثروات وفرة ال 

 - .دعم الدولة والجامعات تطور البحث العلمي و
 -  .األدمغة استقطاب ملة واكفاءة اليد الع ارتفاع االستثمارات و

- .الهولدينغ( العمودي و التركيز الرأسمالي )األفقي وسمالي القائم على وفرة الرساميل و من مميزات النظام الرأ االستفادة 
- فعالية التنظيم و ارتفاع المستوى التكنولوجي. 

 : األمريكية التجارةلقوة العوامل المفسرة  .3
أنابيب لنقل البترول و الغاز، ، تسهل نقل البضائع و المسافرين طرق المواصالتعلى شبكة كثيفة و متنوعة )  و.م.أ توفربنية تحتية جد مهمة، و تتمثل في  -

 (. السلكيةسلكية و مواصالت 
 على المستو الداخلي بحكم طبيعة المجتمع االستهالكي.  نشاط تجاري كثيف -
 ضخامة االنتاجين الفالحي و الصناعي و تنوعهما. -
 المجموعات الدولية.بجميع تجاري لااالرتباط  -

 : في التفوق األمريكي دور الجانب التنظيمي و التأهيل البشري .4
ك في تنوع المقاوالت ) فعالية التنظيم الرأسمالي الذي يعتمد في مبادئه العامة على المبادرة الخاصة و المبادرة الحرة و المنافسة، و يتمثل هذا التنظيم كذل -

 (. مقاوالت متعددة الجنسيات، مقاوالت صغرى و كبرى

 عدد جوائز نوبل. صدارة في، و احتالل الو.م.أأهمية العنصر البشري األمريكي دليل على انتشار اختراعات  -

III- تعاني الواليات المتحدة األمريكية من عدة مشاكل :  
 

 سياسية اجتماعية اقتصادية طبيعية

  من خطر  و. م.أيعاني شرق

اإلعصارات القادمة من خليج 

المكسيك، وفيضانات نهر 

الميسيسيبي، إضافة إلى األمطار 

المجاري الملّوثة الناجمة  الحمضية و

 .عن كثرة الصناعات الملوثة

   و. م.أمن الجزء الغربي جفاف. 

  منافسة قوية من قبل و. م.أ تواجه

الصين  االتحاد األوربي و اليابان و

الفالحية  في المجاالت الصناعية و

التجارية، مما ينجم عنه تضخم  و

 الفالحي و واإلنتاج الصناعي 

 .بالتالي عجز الميزان التجاري

  األمريكي العام الدينحجم ارتفاع. 

 .ارتفاع نسبة البطالة 

 ارتفاع نسبة السكان الذين و  اتساع دائرة الفقر

، تحت عتبة الفقر خصوصا في الجنوب يعيشون

 .حيث يكثر السود

  عدم توفر عدد كبير من األمريكيين على تأمين

 صحي.

 .يعاني الهنود الحمر والسود من الميز العنصري 

  ،استياء معظم شعوب العالم

خصوصا اإلسالمية، من التدخل 

 و. م.أل العسكري  السياسي و

في الشؤون الداخلية لكثير من 

البلدان بهدف حماية مصالحها 

المصالح اإلسرائيلية  الخارجية و

 بمنطقة الشرق األوسط.

  : خاتمـة 
المنافسة الخارجية هيمنتها العسكرية على العالم فإنها تعاني من  رغم القوة االقتصادية للواليات المتحدة و

 ..دول جنوب شرق آسيا. الصين و اليابان والجهوية  و القوى الصاعدة، ك التكتالتلبعض 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 الواليات املتحدة األمريكية قوة عاملية

 

 فالي.السيليكون  –( IDEخارجي مباشر )استثمار  –إعادة توطين  -  : مفاهيم و مصطلحات

 


