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  08الوحدة: 
  

  
  

  :مقدمة
 .. فـي العـالم، تبلـغ مسـاحتھاوعلميـة.وعسـكرية  اقتصـادية وسياسـيةا�مريكيـة أول قـوة  المتحدةتعتبر الو�يات  
المشـاكل ومـا ھـي  ؟العوامل المفسرة لھاما ھر ھذه القوة؟ وانسمة. فما مظ 300933000سكانھا  د، وعد²كلم 9363123

  ؟ھاالتي تواجھوالتحديات 
I. مريكية والعوامل المفسرة لھا:مظاھ�  ر قوة الف�حة ا

  : تتميز الف�حة ا�مريكية بعدة خصائص: 1
  تتسم الف?حة ا�مريكية بـ:

تنوع المحاصيل، وباحت?ل منتجاتھا للمراتب ا�ولى على الصـعيد العـالمي، كمـا يظھـر مـن خـ?ل الجـدول كثافة و -
  التالي:

نميز بين المجال الشـرقي حيـث تنتشـر الزراعـات الكثيفـة المرتفعـة المـردود  إذامتداد وتنوع المجا�ت الف?حية،  -
شـاط الغـابوي وبعـض الزراعـات والمتعددة المحاصـيل والتسـويقية؛ وبـين المجـال الغربـي حيـث يسـود الرعـي الواسـع والن

  المسقية على ضفاف ا�نھار.
 : تفسر قوة الف�حة  ا�مريكية بعدة عوامل:2

  يمكن تلخيص العوامل المفسرة لقوة الف?حة ا�مريكية في:
  تتجلى في:و :ةامل الطبيعيوالع

عصـرية وتوجـد بھـا مراعـي يـة اسـتغ?ليات زراعا�متداد الجغرافي للسھول والھضاب الصالحة التي تنتشر عليھا  -
  .لتربية الماشيةشاسعة 
) ومـا يتيحـه مـن فـرص متباينـة والقـاري الرطـب ،لمحيطـي والمتوسـطي والشـبه المـداريالمنـاخ ا(تنوع المناخ  -

  لbنشطة الف?حية.
يد سـدود مھمـة لسـقي ا�راضـي يتشـ) ممـا يسـمح بوالميسـوري يالميسيسيبھري (نمائية الشبكة ال كثافة -

  .الزراعية
  وتتمثل في: العوامل البشرية والتنظيمية:

  تنقل في جميع المناطق الف?حية.التي تتوفر اليد العاملة الكثيفة الخبيرة و -
)، ، تقنيات السقي...المبيداتا�hت، ا�سمدة، (اعتماد أساليب إنتاجية متطورة في جميع مراحل اgنتاج الزراعي  -

  .lots- feed  ساليب تسمين ا�بقاركما تربى الماشية بطرق حديثة منھا أ
طير وإرشـاد الف?حـين وتقـدم أبحـاث أوجود شبكة كثيفة لمعاھد ومدارس البحث والتكوين الزراعي تساھم في ت -

  مھمة لفائدة اgنتاج الزراعي وتربية الماشية.
النقـل ومعاھـد البحـث كقطـاع ج الف?حة في ع?قات رأسمالية مع قطاعات اقتصادية متعددة اندما ا�ستفادة من -

  فض? عن وجود البورصة العالمية للحبوب بمدينة نيويورك.(ا�كروبيزنيس)؛  والمطاعم وغيرھا والصناعة الغذائية، ،العلمي
II. مريكية والعوامل المفسرة لھا: ةمظاھر قوة صناع� الو4يات المتحدة ا

  : مظاھر قوة الو4يات المتحدة ا�مريكية في المجال الصناعي:1
  تتجلى مظاھر قوة الصناعة بالو�يات المتحدة ا�مريكية في:

 جـل ا�نـواع الصـناعية، ة فـيعالميـصـدارة اليتميـز بالضـخامة والتنـوع واحـت?ل الكون اgنتاج الصناعي ا�مريكـي  -
نسـيج ا�صـطناعي (المرتبة ا�ولى عالميا في إنتاج الحواسيب، وفي إنتاج السيارات والمطاط، المرتبـة الثانيـة فـي إنتـاج ال

  والمرتبة الثالثة في إنتاج الصلب).
المكانة المرموقة للمقاو�ت ا�مريكية على الصعيد العـالمي، بحيـث أن ثمـان منھـا ترتـب ضـمن العشـر مقـاو�ت  -

  ا�ولى عالميا.
ة + منـاطق صـناعي تعدد وتنوع المناطق الصناعية: مناطق صـناعية قديمـة فـي طـور التحـول بالشـمال الشـرقي -

حديثة في الجنوب وعند الحدود مع المكسيك + أقطاب التكنولوجيا العاليـة فـي د�س وسـان فرانسيسـكو ولـوس أنجلـس 
  واطلنطا وسياتل.

  لمجموعة من العوامل: ة: تعود قوة الصناعة ا�مريكي2
  يمكن إجمال العوامل المفسرة لقوة الصناعة ا�مريكية في:

على ثـروة معدنيـة ھائلـة (الفوسـفاط، في توفر الو�يات المتحدة ا�مريكية يتمثل ھذا العامل  العامل الطبيعي:
من مصادر الطاقة (الفحم، الغـاز الطبيعـي، البتـرول) إضـافة إلـى  مھم يوعلى احتياط)، النحاس، الحديد، الذھب، الرصاص

  مراكز مھمة لتوليد الطاقة الكھربائية.

  الخنازير  ا�بقار  البطاطس  الحوامض  الذرة  نالقط  الخشب  القمح  المنتجات الف?حية
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على موارد بشرية محلية ذات كفـاءات علميـة وتقنيـة وفنيـة كية ا�مريتتوفر الو�يات المتحدة  العامل البشري:

لعالم تستفيد ھائلة، كما تستقطب أدمغة بشرية أي ا�طر العليا المتخصصة والعلماء والباحثين والمفكرين من مختلف دول ا
  .تھامنھم لتطوير صناع

واسـتعمال التكنولوجيـا فـي تطـوير  ويظھر ذلك من خ?ل ا�عتناء بالبحث العلمي والتكنولوجي، العامل العلمي:
شـبكة مـن المعاھـد والجامعـات والمـدارس علـى الو�يـات المتحـدة ا�مريكيـة توفر تا�قتصاد وربط الجامعة بمحيطھا، حيث 

 كبـر تجمـع للعقـول(أ silicone valley ومنھـا السـليكون فـالي لصـناعة ا�مريكيـة،اتطـوير تعمل على ومراكز البحث العلمي 
لbبحـاث والتجـارب   Massachostusبكاليفورنيـا، ومعھـد ماسشوسـتس ) ي الصناعات ا�لكترونية والمعلوماتيةالمتخصصة ف

  قرب مدينة بوسطن.
وجـود مؤسسـات مھمـة تھـتم بالقطـاع الصـناعي ھذا العامـل فـي يتجلى  الرأسمالي: - العامل التنظيمي

  ومنھا:
لسياسـات الصـناعية ويوجھھـا ويـدعمھا فـي ا�سـواق النظام السياسي الفيـدرالي الـديمقراطي الـذي يخطـط ا -

  الداخلية والخارجية.
مقاو�ت وشركات صناعية  أوجدمما  ةسيادة النظام الرأسمالي الحر الذي يشجع المبادرة الفردية والمنافسة الحر -

أصـبحت تمثـل ظـاھرة  ، بـلHoldingوالھولـدينغ  Conglomeratمتعددة الجنسية منتظمة في إطار التروستات و الكونغلومرا 
  ضاغطة على المجتمعات العالمية.  Oligopoleاحتكارية 

III. مريكية والعوامل المفسرة لھا: تمظاھر قوة التجارة والخدمات بالو4يا� المتحدة ا
  : مظاھر قوة الو4يات المتحدة ا�مريكية في المجال التجاري:1

  ، في:تعتبر أول قوة تجارية في العالمالتي  ا�مريكية،الو�يات المتحدة تتجلى مظاھر قوة تجارة 
  تنوع المواد المصدرة والمستوردة. -
  أھمية قيمة المواد المصنعة ضمن المواد المصدرة. -
  مكانة نصيب المواد ا�مريكية ضمن المباد�ت العالمية. -
  تعدد الشركاء التجاريين من مختلف القارات. -

  وامل:: تفسر قوة التجار ا�مريكية بعدة ع2
  تعتبر الو�يات المتحدة ا�مريكية أول قوة تجارية عالمية، ويفسر ذلك بعدة عوامل:

ويتمثل في الموقع ا�ستراتيجي للو�يات المتحدة ا�مريكيـة المنفـتح علـى  الجغرافي: - العامل الطبيعي -
  ، مما يسھل اتصالھا بالعالم.بواجھتين محيطيتينالعالم  

  جلى في وفرة وجودة وتنوع المنتوج ا�مريكي.يتالعامل ا4قتصادي:  -
شبكة كثيفة ومتطـورة مـن وسـائل المواصـ?ت البريـة والبحريـة والجويـة تقـوم  توفرتمثل في ت البنية التحتية: -

  فض? عن شبكة عصرية من وسائل ا�تصا�ت تروج للسلع وتدير المشاريع وتراقب ا�سواق... ،بتوزيع المنتجات وطنيا ودوليا
ات كالتروسـت يتجلى في وجود مؤسسات تجارية ضخمة متعددة الجنسيات و عابرة للقار :لعامل التنظيميا -

  .لك مؤھ?ت ھائلة للتنافس في ا�سواق العالميةموالھولدينغ وغيرھا ت
رئيسـية عملة كتماد الدو�ر يتجلى في سيادة ثقافة النظام الرأسمالي الحر ا�ستھ?كي، واع :العامل المالي -

   في المباد�ت التجارية العالمية.
IV. مريكيةو التحديات� :المشاكل التي تواجه اقتصاد الو4يات المتحدة ا

  م قوتھا تواجه الو�يات المتحدة ا�مريكية عدة تحديات ومشاكل داخلية وأخرى خارجية:غر
  تتمثل ھذه المشاكل والتحديات في: : المشاكل والتحديات الداخلية:1
 تعـرضثلـة فـي ث الطبيعيـة والمخـاطر البيئيـة المتمتعـدد الكـوارويتجلى فـي  بيعية والبيئية:المشاكل الط -

 ،ومـا يتبـع ذلـك مـن فيضـانات ،الو�يات المتحدة ا�مريكية بشكل مستمر لمظاھر "الطبيعة العنيفـة"مثل ا�عاصـير المـدمرة
فـيض درجـات الحـرارة، وانتشـار المنـاطق المھـددة التـي تعمـل علـى تخإضافة إلى ھبوب التيارات الھوائية القطبية البـاردة 

، أضف إلى ذلك إنھاك التربة ناطق الحضرية �سيما في الجھة الشرقية حيث كثرة المصانعمبانجراف التربة، وتلوث ا�نھار وال
  ، وتلوث الفرشة المائية من جراء ا�ستعمال المكثف لھما.

تصل إلـى (   تعيش فئات واسعة من السكانشار الفقر حيث يتمثل في آفة البطالة وانت :التحدي ا4جتماعي -
خاصة في الجنوب والجنوب الغربي ( الخريطة ص: ة ـــات المتحدة ا�مريكيـــتحت عتبة الفقر في جميع مناطق الو�ي )20%

129.(  
ة تركـز معظـم ا�نشـطة ا�قتصـادية واغلـب الكثافـفـي  ليتمثل ھذا المشك ا4قتصادي:-التحدي المجالي -

ممـا يسـاھم فـي حـدوث اسـتنزاف ، السكانية في القسم الشمالي الشرقي للب?د مقارنة مـع بـاقي المنـاطق ا�مريكيـة
  تباينات في التنمية الجھوية بالب?د.سبب في حدوث تالموارد الطبيعية بھذه المناطق وي

الو�يـات المتحـدة ا�مريكيـة  تجاري بين العجز والفـائض، وعـدم قـدرةلتدبدب وضعية الميزان ا :التحدي المالي -
  على تحقيق فائض ممتد في ميزان ا�داءات.

تعاني الف?حة والصناعة ا�مريكيتين من فـائض اgنتـاج بفعـل تراجـع الطلـب الخـارجي  فائض اIنتاج:مشكل  -
  على المنتجات ا�مريكية.
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   :المجا�ت التالية في نرصدھاو ية:خارج: المشاكل والتحديات ال2
تواجه المنتجات الف?حية والصناعية ا�مريكية منافسة شرسة من طرف  :ف�حة والصناعةالمستوى على  -

، إضافة إلى ا�عتماد على الواردات من المواد ا�وليـة، وثقـل فـاتورة تحاد ا�وربي ودول جنوب شرق أسيا وأمريكا ال?تينية�ا
  استيراد البترول.

مـن عجـز  لمنافسة الدولية في زمن العولمة، تعاني التجـارة ا�مريكيـةباgضافة إلى االتجارة: على مستوى  -
  �سيما مع الدول المتقدمة. الميزان التجاري

فـي ا�سـواق الماليـة والتجاريـة  »الـدو�ر«العملـة ا�مريكيـة عـدم اسـتقرار قيمـة المالي:  ىعلى المستو -
م التوازنـات ا�قتصـادية والماليـة للو�يـات المتحـدة ا�مريكيـة. كل أماامما يخلق عدة مش» وا�ور«أمام ھا ، وانخفاضالعالمية

   على الحروب والقضايا السياسية والثقافية وا�قتصادية الخارجية. ا�مريكية نفقاتالتزايد أضف إلى ذلك 
يتمثل ھذا التحدي في الھجرة السرية خاصة من المكسيك وكوبا، وھو ما يزيد على المستوى ا4جتماعي:  -

جتماعي تعقيدا، ويزيد من حدة التفاوتات بين الفئات ا�جتماعية، وبالتالي يساھم في تفشـي ا�نحـراف والبطالـة �ع االوض
تواجـه الدولـة �سـيما بعـد تنـامي ظـاھرة اgرھـاب، رغـم  ي). وأصبحت الھجرة من أخطر التحديات الت13) والفقر(4,6%(%

  ھا.اgجراءات الصارمة والوسائل المستعملة للحد من
 ضــمان ا�مــن وا�ســتقرار للمصــالح ا�مريكيــة أفــراداً ا التحــدي فــي ذھــ يتجلــى علــى المســتوى ا�منــي: -

  .ومؤسسات خارج الو�يات المتحدة ا�مريكية
  خاتمة:

� زالـت  - القوية اـوتجارتھ بالنظر إلى ف?حتھا المتقدمـة وصناعتھا المتطورة -مىبالرغم من كونھا قوة اقتصادية عظ
يات المتحدة ا�مريكية تواجه عدة مشاكل وتحديات تزداد حدة مع زيادة المنافسة العالمية في ظل العولمـة خاصـة مـن الو�

  قتصادية الصاعدة.ا�طرف اgتحاد ا�وربي والقوى 
 

 


