
 

 

تفسير القّوة االقتصادية للواليات - 01:  المبحث -

   .المتحدة األمريكّية
  
 

  : الكفاءة المستهدفة

:بعد الدراسة المتأنية لهذه الوحدة ستكون قادرا على : عزيزي الطالب   

دالواليـات المتحـدة، االتحـا     ( إبراز القوة االقتصادية للدول الكبرى       

  ). األوروبي، جنوب شرق آسيا و اليابان 

  .انعكاس هذه القوى على االقتصاد العالمي في الوقت الراهن 
  

   الدرستصميم
  

 .عوامل قّوة الواليات المتحدة األمريكية -1

 االقتصادية في الواليات المتحدة متحديد خصائص األقالي -2

 .األمريكية

ارد االقتصادية الواجهة األطلسية الشرقية ومدى استقطابها للمو -3

  .العالمية
 

 

 
  

  

  

  

  



 

 

  عوامل قّوة اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية
  

 

 
   
  

  
، وال شك أن يفي االقتصاد العالم) G8(تتصدر الواليات المتحدة األمريكية مجموعة الثمانية الكبار 

  .يات الدول األخرىهناك عوامل عديدة ساعدتها في إقامة هذا الصرح االقتصادي المهيمن على اقتصاد

   فما هي دعائم القوة االقتصادية األمريكية ؟

   و كيف ساهمت في بناء هذا الصرح ؟

  الدولة القارة، كيف فسر ذلك ؟ : يطلق  على الواليات المتحدة األمريكية 

  ماذا تتبين ؟) 2(و ) 1(الحظ الخرائط شكل 

  

                        

 

 

 

 

 

 
 ²كم9.363123: المساحة                            

  

  

 بمساحة قارة أوروبا) و م ا(ة مقارنة مساح–1الخريطة شكل



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

، ² كلم 9.363123تمتد الواليات المتحدة األمريكية على مساحة شاسعة، تبلغ         : امتداد اإلقليم األمريكي    

، و اعتبارا لهذا االمتداد الشّاسع يطلـق عليهـا          ²مليون كلم ) 10(وهي تقارب مساحة القارة األوروبية      

  .الدولة القارة

 أن مساحة بعض الواليات األمريكية تفوق مساحة دول هامة في أوروبا 4 و 3بين من الشكلين و يت

  .كفرنسا و ألمانيا

  فورنيا ي مساحة والية كالبـ  مقارنة مساحة المانيا 3شكل 

411000
357000 آالفورنيا

المانيا

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:                          المساحة 

          خريطة أوروبا2شكل



 

 

  ية التيكساس   مقارنة مساحة فرنسا بمساحة وال4شكل 

692000

2000

والية التيكساس

فرنسا

 
  

 حيـث المـساحة     نو على الرغم من االمتداد الواسع للجزائر فإن الواليات المتحدة األمريكية تفوقها م            

  5الحظ الخريطة شكل . بأربعة أضعاف تقريبا
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع مساحة الجزائر) و م ا (ساحة مقارنة م5 شكلةالخريط



 

 

إن هذه الرقعة الشاسعة التي كانت تشكّل في وقت ما عائقا أمام االستيطان والتعميـر،                   

ة ونباتية، ثروة حيوانية، مواد ثروة غابي( فهي تعد اليوم موردا زاخرا باإلمكانيات الطبيعيـة 

 )أولية معدنية، موارد طاقوية

  :تدادها الفلكي أبعاد الواليات المتحدة وامتبّين :  االمتداد

 

 

 

 

 

 

 
  من الشرق إلى الغرب ؟_ أ 

  من الجنوب إلى الشمال ؟_ ب 

  :االمتداد من الشرق إلى الغرب _ أ 

 غربا   و بذلك فهي تضم أربعـة          °125 و   °63نالحظ أن الواليات المتحدة تمتد فلكيا بين خطّي طول          

  . كلم4500سان فرانسيسكو إلى  تفصل نيويورك عن يو تصل المسافة الت)  ساعات4(حزم ساعية 

   : االمتداد من الجنوب إلى الشمال_ ب 

 فتنحصر بين خطي عرض - على الحدود الكندية – إلى الشمال - من حدود المكسيك -أما من الجنوب

المـار بـالعروض     ( °49 و هو الخط الذي نجد له امتداد بجنوب الصحراء الجزائرية و خـط               26°

   كلم2500على مسافة و ذلك ) الشمالية لفرنسا
 :االستنتاج  

 

 

 

 
 
 

125° 
63°

4949°

24°

 أ.م.الموقع الجغرافي والفلكي لـو (6الخريطة شكل



 

 

  :الحدود القطرية مع الواليات المتحدة األمريكّية أ ـ 

 

 

 

  
  

  :التقسيم اإلداري _ ب 

         والية عاصمتهــا واشـنطن منهـا اثنتـان         50تكونت الواليات المتحدة األمريكية بفعل اتحاد يجمع        

وكان نواة اإلتحـاد غـداة      . سكـا و جزر هاواي    بـرا بسائـر الواليـات، و همـا أال      نال تتصـال 

  . والية فقط تقع معظمها في شرق البالد13يتكون من  ) 1776(استقالل الواليات المتحدة 

  .يعطى للواليات سلطات واسعة تعادل كثيرا من السلطات التي تتمتّع بها الدول المستقلّة*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  : الحدود 

   كلم8892مع كندا_ 

   كلم3326: مع المكسيك_ 

   كلم 29: مع كوبا_ 

   كلم19924: طول الشريط الساحلي* 

 7الخريطة اإلدارّية  شكل                                     



 

 

  :النظام السياسي _ ج 

اسي نظام فيدرالي، رئيس الجمهورية يتم انتخابه في استفتاء عام لمدة أربع سنواتالنظام السي*   

  :تتألّف من: السلطة التشريعية* 

-  شيخ100مجلس الشيوخ، و يضم   

   نائبا 435و مجلس النواب و يتكون من  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  : تنّوع في مظاهر السطح - 1

 و قدم استنتاجاتك حول شكل هذه المظاهر        5شكل    األمريكي الحظ خريطة السطح في الواليات المتّحدة     

  .و أهمية ثرواتها في الحياة االقتصادية األمريكية
تتنوع المظاهر الطبيعة في الواليات المتحدة، كما تتنوع أشكال الحياة النباتية و الحيوانية، لتشكّل متحفا               

  .جيولوجيا و مورفولوجيا

 ى تتبين أهمية هذه المظاهر و دورها في تنـشيط دواليـب االقتـصاد             و حت  8نستقرئ الخريطة شكل    

  األمريكي، يمكننا أن نستقرئ الخريطة شكل

 وختم الّدولة االتحادي،    يتضّمن العلم)و م ا( شعار  

ويرمز إلى الرغبة في الّسالم مع القدرة على إشعال         

 بالعناية  يويحمل الجانب اآلخر عينا توح    .نار الحرب 

 .1776اإللهية، وهرما يعود تاريخه إلى 

  مبنى الكابيتول

 الذي يجتمع فيه أعـضاء     

الكونغرس، أين يـشرعون    

 .القوانين للبالد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

تتجه المحاور الرئيسية للتضاريس من الشمال إلى الجنوب، بحيث تتوغّل شماال في كندا، وجنوبا               •

  .في المكسيك

رية الرطبة من الجنوب، و الكتل الهوائية الباردة        يترتّب عن هذا االتجاه توغّل الكتل الهوائية المدا        •

كما تقف في نفس الوقت هذه التضاريس عائقا أمام وصول الرياح الرطبة القادمة من             . من الشمال 

 .الشرق، والغرب

 يشكّل اتجاه التضاريس حاجزا صعبا أمـام        •

حركة السكان وطرق المواصالت من الشرق 

  .إلى الغرب

بعـة أنـواع        تظهر التضاريس فـي أر    

  :رئيسية هي ) أقسام(
و هو عبارة عـن إقلـيم       :  السهول الساحلية    -أ  

منخفض يطّل على المحيط األطلسي، و يتـراوح        

 كلم في الشمال، و يزيـد       80 إلى   50اتساعه من   

 كلم في الجنوب، و هو مقطّع بخلجـان         100عن  

  .عميقة، تشكّل موانئ مثالية على المحيط األطلسي

  

  

  لة استغالل فحم جبال األبالشسهو

تتواجد بالسفوح الغربية لجبـال األبـالش       

 300مكامن فحم واسعة تمتد على مـسافة        

كلم، من والية بنسلفانيا إلى غايـة واليـة         

 ويتراوح سمك الطبقات بين متـر       .أالباما

نصف وثالثة أمتار وهي منتظمـة بـال         و

يتم استغاللها بحفر أنفاق في سفوح      . تصدع

ودية، يتم بواسطتها تـصريف الميـاه،       األ

وتفريغ الفحم مباشرة من فوهة المنجم إلى        

الباخرة النهرية أو إلى عربـات القطـار،        

وبذلك فمردود عامل المنجم فـي أمريكـا        

 .أعلى مردود في العالم

8الخريطة شكل       



 

 

 وهي سلسلة قديمة قليلة االرتفاع تمتد من الجنوب الغربي نحو الـشمال   :بالش   مرتفعات األ  -ب  

و تختـزن   . أنهار مثل التنـسي، و أوهـايو        كلم، ونجدها مقطّعة بعدة    2000طول   الشرقي على 

  .أراضيها ثروة طبيعية هامة يأتي على رأسها الفحم

  

  : السهول العظمى -ج 

 وتعد مطمـورة الحبـوب فـي        –مساحة البالد    ) 1/3( شكل   ت -       و هي أراضي سهلية واسعة      

الواليات المتّحدة األمريكية والعالم وهي تمتد من حدود خليج المكسيك إلى الحدود الكندية، تحفّها مـن                

 –و يغلب على سـطحا الرتابـة        . Rocheusesالشرق جبال األبالش، ومن الغرب مرتفعات الروكي        

      ويشغل حوض ألمسيسيبي جزءا عظيما من هذه الـسهول، ويـشكل النهـر     و قلّة االرتفاع     –االنبساط  

  و روافده شريان الحياة في هذا السهل 
 

 

 

 

 

 

 

 
  :المرتفعات الغربية _ د 

 

 

 

 

 

 

 جبال الروآي 

 لمسيسيبياعظمة نهر              

 من األبالش إلى    يقوم نهر ألمسيسيبي بتصريف مياه كّل منطقة السهول الوسطي        

 كلم، ولكنّه يتمدد برافده الضخم ألميـسوري        4000الروكي، ويبلغ طوله لوحده     

، يتغـذّى  ) كلم 6800(فيؤلّف نهرا عظيما ال مثيل له في العالم من حيث الطول    

  من عدة روافد تنحدر إليه من المرتفعات الغربيـة مثـل أنهـار ألميـسوري،              

  وفي الخريف يدعمه نهر أوهـايو مـن الـشرق         . مرأركانساس، والنهر األح   و

 مرة غزارة   25(  الثانية/3 م 20000يقذف المسيسيبي عند المصب     ).كلم 2080(

 وهو نهر سهلي ذو جريان بطيء، ولذا يـشكّل طريقـا مالحيـا              ).الفراتنهر  

 .ممتازا



 

 

 ةوتبرز لنا الخريط. كما تمتاز باتساعها. وتتميز بضخامتها، وتباين مظاهرها، وتعقيد في نظام بنيتها

  :نقدم منها األمثلة التالية عدد من المظاهر ) 5(شكل

  . في الجنوبو في الشمال، وهبة كولورادا هضبة كولومبي:أ ـ الهضاب العالية مثل 

  . سلسلة الكاسكاد في الشمال الغربي، وسلسة سيرا نيفادا في الجنوب الغربيب ـ السالسل العالية مثل

   الحوض العظيم في الوسط :ج ـ األحواض مثل 

  . و ريوقرانديو نهري كولوراد:ة مثل د ـ األودية العميق
 

  : المناخ 3 -1

و تنوعها أدى إلـى ظهـور    إن محصلة الرقعة الشاسعة، واالمتداد الفلكي الواسع واتجاه التضاريس* 

  :  وهي كما يلي 6أنواع مناخية عديدة، نتبينها في الخريطة شكل 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

  
تاز بمناخ قاري رطب، بارد في الشمال معتدل في الجنوب،  يم: المناخ المحيطي للواجهة األطلسية -أ

   ملم 1200 و 500و يتراوح متوسطها بين .  كلما اتجهنا جنوباةأمطاره صيفية عموما، تزداد غزار

  المنطقة الجنوبية، والجنوبية الشرقية، يمتاز بالدفء والرطوبة العالية، ويسود : المناخ المداري -ب 

   .ة في فصل الصيف، مما يسمح بزراعة األرز و القطن و قصب السكرو تزداد أمطاره غزار
 

 

حدة األمريكية، وهي تزداد بصورة عامة تبين الخريطة معدل سقوط األمطار في الواليات المتّ

كلّما اتجهنا من الغرب إلى الشّرق، غير أن بعض المناطق على امتداد الساحل الغربي، وفي 

 . وهاواي، تنزل عليها كميات أكبر من األمطارأالسكا



 

 

  :  اإلقليم القاري و هو على نوعين -ج 

يتمثّل في المنطقة الوسطى من السهول العظمى، بارد  في الشمال، معتدل ممطـر              :  قاري معتدل    – أ  

النمـوذجي فـي زراعـة     م ملم، و هو اإلقلي1000 و 400في الجنوب، تتراوح فيه كمية التساقط بين        

  .الحبوب

 يشمل مساحة شاسعة في المرتفعات الغربية و الشّريط الغربي للـسهول العظمـى،              : قاّري جافّ    –ب  

 ملم ومداه الحراري مرتفع، تظهر بهذا اإلقليم عدة صحاري مثل صحراء مكـسيك              400أمطاره دون   

  . الجديدة وأريزونا

، حرارته منتظمة و أمطاره     )بية  المطلة على المحيط الهادي     على الواجهة الغر   : (المناخ المحيطي _ د  

  . بظهور الغابات الكثيفةحملم، مما يسم1000غزيرة، تزيد عن 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الغابات األمريكية مصدر هام لألخشاب

من --%15-خشاب اللينة والّصلبة  والمصّدرة لألةدول العالم المنتج) و م ا( تتصّدر

اإلنتاج العالمي، وتستغل في صناعة األثاث الفاخر، وبناء الّسفن، ويستعمل لّب الخشب 

 المخروطية على السفوح توتتنّوع أشجارها، من الصنو بريا. في صناعة الورق

المطلة على المحيط الهادي، إلى األشجار الدائمة الخضرة في الشمال، إلى األنواع 

  . مليون هكتار300وتترّبع الغابات األمريكية على مساحة . المدارية في الجنوب



 

 

  8الخريطة شكل 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المتحدة تالوالياتضاريس

أ         .م.األقاليم المناخية في  و



 

 

 و يتجلى على الساحل الجنوبي الغربي بواليـة كاليفورنيـا ويحمـل نفـس               :المناخ المتوسطي    -و  

  .  المتوسطضصائص مناخ البحر األبيخ

  : تنوع في المحاصيل و وفرة في اإلنتاج – 1-3

تتفوق الواليات المتحدة األمريكية في إنتاجها الزراعي عن القارة األوروبية كلها، كما نجد بها معظـم                

   – عدى المحصول االستوائي –المحاصيل 

  لك ؟،  لتعلّل ذ2 والجدول شكل 8 استعن بالخريطة شكل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  )2005( أهّم المنتوجات الزراعية األمريكية 2       جدول شكل 
  

  التبغ  البنجر  أرز  قطن  حوامض  األرز  الصوجا  الذرة  قمح  البيان

  0.5  29.5  8.7  4  12  8.7  78  253  62  اإلنتاج

الرتبة 

  العالمية

2  1  1  11  1  1  11  1  4  

  f a o (2005(  األغذية والزراعةمنظّمة                                    

  

  

  

 

 النطاقات الزراعية8خريطة شكل



 

 

  :االستنتاج 

 د تعددا، وتمايزا مناخيا كبيرا، و هو ما ساعقالرقعة الشاسعة، والتباين الواضح للتضاريس، خل    

   الوفرة الزراعية و الحيوانية على التنوع و
 

 Les Bel(اقان الزراعيـة     نالحظ أن الواليات المتحدة األمريكية تعد من الدول الميزة بظاهرة النط

ts (     م     8وتظهر في الخريطة شكل ع        ن نطاقان متوازية واسعة تمتدع بتنـوالشمال إلى الجنوب، و تتنو 

  :وهي كما يلي ) التساقط، ودرجات الحرارة ( التربة و الظروف المناخية 

نطاق اقتصاد ويوجد في أقصى الشمال بالوسط والشرق، و يعرف كذلك ب:  نطاق العشب والمراعي -أ

الحليب، و يتميز بتربية األبقار وزراعة الفواكه والخضر، ويعد ظهيرا حيويا يزود سكان المدن الكبرى 

  .  إليه من موادجبالمنطقة بما تحتا

 تطاق القمح الربيعي و يمتد شمال و وسط البالد من والية داكوتا نحو الغرب و يتميز هذا النطاق                   -ب

   Chernozem)(ة بالتربة البنية الخصب

   ةلقد ساعدت تربة البراري السوداء الخصبة بالسهول الوسطى و األمطار الـصيفي           : نطاق الذرة   _ ج  

 النوع من الزراعة على نطاق واسع، حيث يمتد من والية           او وفرة اليد العاملة و اآلالت إلى انتشار هذ        

      كلـم،   490 إلـى    250نطاق بين    كلم، و يصل عرض هذا ال      1440 على مسافة    اأوهايو إلى نبرا سك   

  .هكتار/ قنطار50و يصل مردود الذرة إلى 

يمتد جنوب نطاق الذرة بوالية كانساس و ما جاورها، و قد أدخلت إلى : نطاق القمح الشتوي  -د 

  .وتنقل كميات كبيرة منه عبر المسيسبي إلى ميناء أورليانز بالجنوب. جانبه زراعة الصوجا، والبطاط

 الشمالية إلى نوتمتد زراعته على مساحة واسعة بالمنطقة المدارية من كارولي: ق القطن  نطا-هـ 

 Cotton- والية المسيسبي، كما امتدت زراعته في اتجاه الغرب حيث يصل امتداد هذا النطاق 

belt- ع على زراعته التربة الخصبة و استواء السطح و كلم، 2400إلىيعرف بمملكة القطن، ومما شج

  . و وفرة األيدي العاملة ذات األصل اإلفريقيخمالءمة المناو 

  و تمتد على سواحل خليج المكسيك، مثل زراعة األرز و قصب الـسكّر            :  نطاق الزراعة المدارية     -و

 حوض نهر   –و الفول السوداني، و تزدهر خصوصا قرب دلتا نهر المسيسبي و كذا بوالية كاليفورنيا               

  .ى الري باالعتماد عل-ساكرامنتو 

 

 

 

 

في الوقت الذي تظّل فيه المزروعات التقليدية ثابتة كـالحبوب          

طن، فإّن المزروعات الّزيتّية تزداد اتّساعا مثـل زراعـة          والق

الصوجا بنطاق الذّرة، والفول الّسوداني بـالجنوب، والكتـان         

 بنطاق القمح



 

 

  :االستنتاج 

 عوامل ةقوة الزراعة األمريكية في وفرة إنتاجها وتنوع محاصيلها تظهر قوة الزراعة األمريكية في عد

  :تعد من خصائص هذا القطاع، ونذكر

    بفرنـسا   ر مليون هكتـا   30 ملين هكتار، مقارنة بـ      430المساحة الزراعية الشاسعة المقدرة ب       •

 الجزائر  مليون هكتار ب9

 زراعة عصرية تستعمل فيها التجارب العلمية والمواد المخصبة واآلالت علـى نطـاق واسـع                •

 ) اآلالت الزراعية العالميةة من حظير18%(

 )خاصة األبقار ( مراعي شاسعة وتربية حيوانات حديثة  •

     مما ساعد على إنتاج وفير للحوم واأللبان ومشتقّاتها

  .، و سوق خارجية هامة)2007 مليون نسمة عام 300( رة سوق استهالكية محلية كبي •

   وفرة اإلنتاج، فعلى الرغم من النسبة القليلة من اليد العاملة في هذا القطاع، إالّ أن ردوده كبيـر                  •

 شخصا فالواليات المتّحدة تحتّل المقدمة في عدد        75و إنتاجه ضخم، بحيث نجد الفالّح الواحد يعيل         

    مثل الذّرة، و الصوجا، و لحوم البقر، و المرتبة الثانية في القمـح، والقطـن،               هام من المحاصيل،    

  و التبغ، و الحوامض، و لحوم الخنازير، و الثالثة في إنتاج عباد الشمس و الفول السوداني 

الحبوب، الحـوامض، الفواكـه،     ( إنتاجها الكمي هام، فإن تنوع محاصيلها يزيدها أهمية            نوإذا كا * 

  )باتات الزيتية، و المحاصيل التّجارية مثل القطن و التّبغ و قصب السكّرالن

ازدهار الصناعات الغذائية، وبظهور مجمعات عمالقة في تحويل المنتوجات الفالحية مثل شـركة             * 

.  مليون وظيفة10وتوفّر هذه الشّركات حوالي ) Cargill - Conagra(  وشركة كوناغرا لكارجي

  فهي إذا أول منتج ومصدر للصناعات الغذائية في العالم. ن الدخل القومي م% 18كما تقدم 
 

  : القّوة البشرية 1-4

السكّان عامل أساسي في نجاح البناء االقتصادي األمريكي فاإلنسان هو المحرك األساسي أليةّ عملية 

الثة عالميا من حيث اقتصادية، فالواليات المتحدة تملك رأسمال بشري هام، حيث تأتي في المرتبة الث

، وعليه فهي تملك سوقا استهالكية داخلية واسعة، علما أن ) مليون نسمة 300( عدد السكّان 

 دوالر 36000(متوسط دخل الفرد األمريكي يعد من أعلى متوسطات المداخيل الفردية العالمية 

ة تتمثّل في األيدي العاملة وتظهر الفعالية في الشعب األمريكي بما يملكه من طاقات خالّق )للفرد 

المدربة على وسائل اإلنتاج، وفي اإلطارات العالية المتخرجة من الجامعات المتخصصة و معاهد 

  .البحث العلمي، باإلضافة إلى الطاقات المبدعة من األدمغة المهاجرة من العالم الثالث

  . األمريكية االقتصادية تلقد انعكس كل ذلك على النّجاعة في تسيير المؤسسا

 
 



 

 

  نمو السكان في الواليات المتحدة) 1(يبين الشكل 
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  :   توزيع السكان حسب المناطق 2الجدول رقم  

 % 25  المنطقة الشمالية الشرقية

  % 33  المنطقة الجنوبية

  % 23  المنطقة الوسطى

  % 19  المنطقة الغربية

    الواليات المتحدة األمريكية   توزيع السكان في2شكل 
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  )بمليون نسمة (    عدد سكان أهم المدن األمريكية3الجدول رقم 

 

  السكان/ ع  المدينة    السكان/ ع  المدينة  الرقم
  5.9  دالس  7  24  يوركوني  1

  5.9  ديترويت  8  18  جلسنلوس ا  2

  5.8  بوسطن  9  11.3  وشيكاغ  3

  5.7  5.7ميامي  10  8   بالتيمور-واشنطن  4

  5.2  هوستن  11  7.2  سلن فرانسيسكو  5

  5.9  فيالدلفيا  6

  

  5  أطالنطا  12

  :األجناس البشرّية 

  % 7 األعراق األخرى % 1 الهنود الحمر %12:  السكان السود % 80: السكان البيض 

 

 

 

 

 

 

  التوسع االقتصادي ونمو المدن

، ولـذا   مع التوسع األفقي لعمران الضواحي تشابكت أقاليم العديد من المدن الكبرى المتجاورة           

 مـع  ، من مجموع سكان الواليات المتحدة األمريكية% 90يتوقّع أن يشكّل سكان الحضر نحو       

بداية األلفية الثالثة للميالد، كما يتوقّع أن يتركّز الجانب األكبر من سكّان الحضر في ثالثة أقاليم 

  : كبرى هي 

  )رمن بوسطن إلى بالتيمو( إقليم حضر الساحل الشمالي الشرقي  _ 1  

  إقليم حضر البحيرات العظمى _ 2  

  ) الغربي من سان فرانسيسكو إلى سان دياغو لإقليم حضر الساح _ 3  

  محمد إبراهيم حسنرجغرافية األمريكّيتان تأليف الدكتو                           



 

 

  :ة مواردها الطبيعية قّوة الصناعة األمريكية في ضخام

يقال أن المواد األولية هي خبز الصناعة، وال شك أن الدول التي تتوفّر أراضيها على مخزون هام من                  

قوي هذه الثروات، تملك عامال أساسيا يؤهله لبناء قطاع صناعي.  

  فما مدى توفّر الواليات المتحدة لمثل هذه الثروات ؟

  سعة ؟و كيف تتوزع على رقعتها الشا

  ، يتبين لنا مدى امتالك الواليات المتّحدة لمثل هذه الثروات 2 والخريطة شكل 1إن استقراء الجدول رقم 

  أ. م .وال تقييم وضعية موارد الطاقة في 3الجدول رقم 

          الموارد

  

  االحتياط واإلنتاج

  الغاز الطبيعي  البترول  الفحم

  ³ مليا م4500  ن مليار ط3000   مليار طن247  االحتياط

  ³م  مليار540   مليون طن380   مليون طن980  اإلنتاج

 ³ مليا م645   مليون طن880   مليون طن900  االستهالك

  ³ مليار م105   مليون طن500  80+  )االستيراد(الفرق 

  

  :تبين معطيات الجدول أن أراضي الواليات المتحدة لها مخزونا هاما من المواد األولية هي 

  

  : الطاقة  موارد-أ

 و من أحواضـه     ،°100 أن معظم مناجمه تتواجد شرق خط        2يتضح من الخريطة شكل     : الفحم   

، و بقدم هذا الحوض )من والية بنسلفانيا إلى والية أالباما (الهامة تلك المتواجدة بجبـال األبالش 

البحيـرات   في حين تقدم األحواض المنتشرة إلى الجنوب من          - مليون طن    980 - اإلنتاج   3/4

أي ربع . ن مليار ط246الكبرى، و في المنطقة الغربية الباقي و يقدر مجموع مخزون الفحم  بـ 

 المخزون العالمي 

تحتلّّ المرتبة الثاني في اإلنتاج بعد المملكة العربية السعودية، إذ تنتج فـي المتوسـط               : البترول   

، وهو مـا يفـسر حجـم و ضـخامة            مليون طن، لكنها تستورد نفس الكمية كذلك       400السنوي  

  أن أهم الحقول تتركز حول خليج- 2 شكل -وينضح من الخريطة . االستهالك الطاقوي

  ، )التيكساس، لويزيانا، أركنساس أوكالهما ( المكسيك 



 

 

 .الغاز الطبيعي     الطّاقة والمعادن 9الخريطة شكل                

  

بترول بالجنوب، وتحتّل المرتبة الثانية في اإلنتاج بعد روسيا، تتركّز حقوله الهامة بالقرب من حقول ال

 . العالميةت من االحتياطيا% 2.8ياطاتها قليلة، ال تشكّل إال نسبـة ت احنلك

  ا .م. أن مستقبل المحروقات في و-3 رقم -و نالحظ من خالل الجدول

        ات حسب كميات اإلنتاج  سنو10اطاتها في حدود يينذر بالخطر، حيث بينت الدراسات نفاذ احت

و االستهالك الحالية، ولعّل ذلك ما يفسر إستراتيجيتها الجديدة في السيطرة على منابع النفط بالخليج 

  .العربي

  . و نيجيريا و كندا و الجزائركوتغطي العجز باالستيراد من الشرق األوسط وفنزويال والمكسي

 كيلو واط ساعي و هو ما يفسر القوة االقتصادية 3800مقداردولة في إنتاج الكهرباء، ب الكهرباء، أول

  .األمريكية، ألن إنتاج الكهرباء يعد مقياسا لتطور األمم

  

     توزيع مصادر الطاقة الكهربائية في الواليات المتحدة األمريكية: 5     جدول 

 الطاقة المتجّددة الطاقة المائية الطاقة النووية الطاقة الحرارية
70 % 20 % 07 % 03 % 

 

 

 

 



 

 

 من  %80و أهمها الحديد الذي ننتشر أهم مناجمه إلى الجنوب من البحيرات الكبرى إذ توفّر :المعادن 

  طاقـة  ع مليون طن، ونظرا الرتفا    61 من   ب ما يقر  2005الحديد الخام المستخرج، و بلغ إنتاجها عام        
     ديد الخام من كنـدا و فنـزويال و البرازيـل    االستهالك، فإنها تضطر إلى استيراد كميات هامة من الح      

   .و أستراليا

  

 أ.م.إنتاج واحتياطي المعادن في الو) : 6(  الجدول

  االحتياط  اإلنتاج  الماّدة

   مليار طن07   مليون طن61  الحديد

   مليون طن90   مليون طن1.4  النحاس

   مليار طن01   مليون طن40  الفوسفات

  -   طن1800  1األورانيوم 

  .ستخرج معظم النحاس بغرب البالد، وتحتّل الواليات المتحدة المرتبة الثانية في اإلنتاج بعد الشيلىي

 

 
 

 

 

 

                                                                         

  

 

 
 

 

 

 

 
 مـن   % 30تملك الواليات المتّحدة مخزونا ضخما من الموارد الطبيعية، فهـي تملـك مـثال               

  .  من احتياطات الغاز الطبيعي %04احتياطات الفحم العالمية، و 

  ديـد،  و الح  نكما تأتي في المراتب العالمية األولى من حيث إنتاج البترول و الغـاز الطبيعيـي              

  . ، و الرصاص، واألورانيوم، وغيرهاكو الفوسفات، و النحاس، و الزن

 :االستنتاج



 

 

تحديد وترتيب خصوصيات األقاليم االقتصادية في الواليات المتحدة 

  ةاألمريكي
  

لقد رأينا عزيزي الطالب أن الواليات المتحدة األمريكية تمتاز بأراضيها الواسعة، و مواردها الضخمة، 

  . المميزةم إلى بناء صرح اقتصادي يتجلّى من خالل عدد من األقالياو طاقاتها المبدعة، و هو ما أهله

  . غير مقدرة العتبارات أمنية– 1

  خصوصياتها ؟فما هي تلك األقاليم ؟ و ما هي 

  : ماذا تتبين 9الحظ الخريطة شكل 

  :تعكس الخريطة نوعين من األقاليم االقتصادية 

   االقتصادية الحديثة م ـ األقالي1

   االقتصادية القديمة م ـ األقالي2

   ؟مما هو التحديد الجغرافي لهذه األقالي

   الحيويةميعبر عنها باألقالي ما األقاليم الصناعية الحديثة أو يقصد بها

Les Régios dynamiques)( لتهاة، أهاحليو تظهر في أربعة نماذج تشترك جميعا في مواقعها الس ،

  : و تجارية هامة في آن واحد وهي ةكز صناعيرالتصبح م

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 )و م ا ( االقتصادية الكبرى في م األقالي10 شكلةالخريط



 

 

 :إقليم ساحل خليج المكسيك  1-1

ها الدافئ وأراضيها الواسعة يشكّل خليج المكسيك مع شبه جزيرة فلوريدا منطقة طبيعية مميزة بمناخ

  . الخصبة وثرواتها المعدنية والطاقوية الهامة، وهو مما أدى إلى استقطاب أعداد متزايدة من السكّان

وكما كان اإلقليم يتميز في البداية بازدهار زراعة القطن وصناعة النسيج، أصبح حاليا إقليم الصناعة 

، مثل صناعة المطّـاط، والـورق، والمخصبات ةتروكيميائيـالتعدينيـة، والصناعة الكيميائية، والب

  .1الزراعية، والصناعة اإللكترونية، وخاصة الصناعات العسكرية والفضائية

 إلى اإلصالح التقني لعدد من الموانئ مثل ميناء نيوأورليونز موقد ساعد تسارع عملية التصنيع باإلقلي

وتعد مدينة نيو أورليانز العاصمة . الهام، وبرت آرثر، كما أصبح ميناء هوستن من الموانئ األساسية

  .السياسية و االقتصادية إلقليم خليج المكسيك
 

  :الساحل الشمالي الغربي الباسفيكي  1-2

  Les trois Faming) الفاءات الثالثة ب(   وهو اإلقليم الذي يعرف 

        والتربية الواسعة لألبقار الحلوب وكذا زراعة األشجار المثمرة،) Faming( الزراعة الكثيفة -

  .و االعتناء بحرفة الصيد البحري

  )Fishing(  والبحري وتطويره ي االهتمام بالصيد النهر-

عة األخشاب المستعملة في بناء السفن وصناعة في صنا) Foresty( للغابات األمثل االستغالل -

  .األثاث، كما يستغل لب الخشب في صناعة الورق
في الوقت الحالي فقد شهد اإلقليم نهضة صناعية حديثة تتمثّل في صناعة األلمنيوم، والصناعة  أما

  .عاصمة اإلقليموتعد سياتل . اإللكترونية، والكهربائية، وصناعة الطائرات المدنية على وجه الخصوص

 

 

 

 

 

                                                 
تتركّز الصناعات الفضائية في مدينة سياتل، ولوس انجليس، والتيكساس، وفي شبه جزيرة فلوريدا  )1 (

  .ر الصناعية قاعدة  كاب كانافرال إلطالق الصواريخ واألقما حيث نجد على وجه الخصوص؛

وتقوم هذه المصانع بإنتاج الطائرات المدنية، والعسكرية، وصناعة الصواريخ والمراكب الفضائية، 

 . واألقمار الصناعية

 747بوينغ 



 

 

وكانت من  "Jumbo Jet"  ولقّبت بـ1970 في الخدمة عام 747دخلت طائرة بوينغ           

بها أربع محركات نفاثة، وتصل سرعنها إلى   مسافر500الطائرات المدنية القوية، والعمالقة، تتّسع لـ

 سا / كلم900
 

  : إقليم والية كاليفورنيا - 3 -1

    بوالي كاليفورنيا، 2لزحف السكّاني نحو الغرب األمريكي منذ اكنشاف فلزات الذهب     لقد شرع ا

  .وزاد إقبال السكّان بعد مد الخطوط الحديدية ووصولها نحو المنطقة

لقد شهدت والية كاليفونيا ثالثون سنة من التطور، وهي ثالث والية من حيث المساحة بعد والية أالسكا 

جدسدة، وأول دولة من حيث عدد السكّان، فبعد أن كان عدد سكّانها بعد الحرب و والية المكسيك ال

لقد شهدت الوالية استصالح .  مليون نسمة08يساوي  2005 مليون نسمة أصبح عام 02العالمية الثانية 

  . كلم 780د على طول وادي كاليفورنيا لمسافة واسع للألراضي التي تمت

ن مناخها الدافئ، و من مزارعها الخصبة المشهورة بالحوامض والخضر        وقد استمدت رخائها م

  .  مليون هكتار 300و الفوااكه المختلفة و التي تمتد على مرمى البصر و تصل مساحتها إلى أزيد من 

  .       وقد كان لوصول الخطّ الحديدي، واكتشاف البترول، وقيام الصناعة دفع جديد لتطور اإلقليم 

   ت الصناعة البيتوكيماوية قفزة كبيرة بمدينتي هينتينغتون، و فينتورا، والصناعة اإللكترونية، إذ شهد

الصناعات الحربية  أما مدينة سان دياغو فتعد مركز. و الكهربائية توسعا هاما بمدينة سان فرانسيسكو

 ية الحرب العالمبة الثانية،  مؤسسة صناعية عسكرية قامت في اإلقليم منذ نها1700والفضائية، علما أن

حيث كانت تخصص للوالية . بالنّظر إلى ماتمتاز به من موقع إستراتيجي على واحهة المجيط الهادي

  . من الميزانية العسكرية%10في المتوسط 

  .بالصناعة السنيماتوغرافية)  Hollywood(وتشتهر مدينة هوليود 

  .س أنجلوسبينما زادت أهمية صناعة السيارات بمدينة لو

  وتظهر الحيوية التجارية واضحة بمدينة سان فرانسيسكو و لوس انجليس

  

  : إقليم البحيرات الكبرى -3

بحرا داخليا ) العليا، ميشيغان، هورن، إيري، أنتاريو ( 3   تشكّل البحيرات الخمس الكبرى األمريكية
  سمح للمدن الواقعة على ضفاف ، وهو ما ي)نصف مساحة فرنسا (² كلم250000حقيقيا، بمساحة تساوي 

                                                 

 ، 1848تّم اكتشاف فلّزات الذهب بمرتفعات كا المار بكاليفورنيا من طرف جيمس مارشال عام  )1 (

  .1850بجبال سيرا  نبفادا سنة وبعده اكتشف الذهب بعد ذلك بوادي ساكرامنتو 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

  .هذه البحيرات ممارسة دورها االقتصادي و التجاري بكّل نشاط و حيوية

فمدينة دولوث وشيكاغو مثال أصبحتا تتمتّعان بأهمية قصوى في التجارة والمالحة الدولية، بعد أن كانت 

  .هذه األهمية مقتصرة على مدينة مونتريال الكندية

د في أهمية هذه المدن ارتباطها ببعض األنهار الصالحة للمالحة بواسطة قنوات، مثل ارتبـاط    زا و مما 

  .بنهر أوهايو مدينة شيكاغو بنهر ألينوا، و اتصال مدينة توليدو

و قد ساعد على انطالق التنمية االقتصادية، و الصناعة على وجه الخصوص بـاإلقليم فـي مرحلتـه                  

  :أهمها األولى مجموعة من العوامل 

ايغـا،  تال(  كونها حلقة وصل حيوية بين الشرق و الغرب كونه منطقة مناخية ثالثية الخـصائص                

 )الغابات، المراعي 

 تصلها من منطقة    ي كونها منطقة تجميع عدد هام من البضائع، و المتوجات الفالحية، كالحبوب الت            

واللّحوم، واأللبان و مشتقّاتها التي تـشكّل       البراري الغربية، واألخشاب القادمة من منطقة الغابات،        

 علما أن اليد العاملة بالقطـاع       - الصناعة الغذائية    -الثّروة المميزة للمنطقة منذ القرن التاسع عشر        

 . مليون نسمة25 تقدر بـ مالفالحي باإلقلي

 .اس هامة من فلزات المعادن و على األخص معدني الحديد والنحتكونه يتمتّع باحتياطيا 

مفترق طرق ل ( كونه يشكّل عقدة المواصالت، و شبكة السكك الحديدية منها على وجه الخصوص              

  ) خطا حديديا 30

                                                                                                              
 ، وأصبحت صالحة 1850نشطت عملّية استصالح البحيرات ،ونهر سان لورانس منذ عام  )3(

  . كلم من السواحل10000 المتحدة وكندا تتمتعان بـ ت ، وجعلت الواليا1959للمالحة منذ سنة



 

 

لقد تجلّت محصلة هذه العوامل في ظهور مؤسسات صناعية ضخمة، متعددة التخصصات، مثل 

  صناعة البتر وكيماويةصناعة التّعدين، والسيارات، واآلالت الفالحية، وعتاد السكك الحديدية، و ال

 نشاط المؤسسات الصناعية باإلقليم منذ الستّينيات، فشهد توسيع مصانع السيارات بمدينة            د       لقد زا 

جنـرال  ( التي أصبحت تضم المقرات الرئيسية لـشركات الـسيارات الكبـرى             )Detroit(ديترويت  

 مـن   %80 مـن  ما يقربري يقدم كما أصبحت المدينة، و محيطها الحض) ، كريزلر4موتورز، فورد

 أما بمحيط مدينة شيكاغو فقـد       –ماليين سيارة   ) 09( تسعة   -اإلنتاج العام للسيارات األمريكية سنويا      

قامت مجموعة كبير من المركّبات الصناعية مثل التعدين وعتاد النّقل، والصناعة الكيميائيـة، و علـى     

  .األخص الصناعات الفضائية
  .يكاغو شهرة كبيرة في الخدمات البنكيةكما تملك مدينة ش

  . إن جميع هذه المعطيات تبين جليا مدى أهمية و حيوية إقليم البحيرات في الصناعة و التّجارة معا

  

  الواجهة األطلسية
  

 
 1860عام  –تعد السواحل الشّرقية للواليات المتّحدة األمريكية، أقرب السواحل إلى أوروبا، و هنا نزل              

   الـصناعة،  األعمال و   أوائل المعمرين األوروبيين، و هنا استقر التجار، و ذوي الخبرة من رجال            –

  . و هنا بدأت العبقرية األمريكية تتفجر لتصنع حضارة القرن العشرين

         إن الساحل األطلسي األمريكي األوسط هو المجال الرئيسي لقيـام الـصرح االقتـصادي األمريكـي               

  . الصناعي على وجه الخصوصو

 
منذ قرن مضى يفقد سكّانه لفائدة المدن الساحلية، وتخصـصت           أخذ الريف األمريكي في هذه المناطق     

         ضواحي المدن في تربية الماشية، وقامت الصناعات الغذائية المتخصـصة فـي األلبـان ومـشتقّاتها                

ى السواحل البحرية التي يتالقى فيها تيـار الخلـيج          أما عل . والتعليب بهدف تزويد سكان المدن الكبرى     

الدافئ القادم من الجنوب، وتيار ال برادور البارد القادم من الشمال فتزدهر حرفة الصيد نظرا لتـوفر                 

  .. )المورو، و النّحة، و المحار (ينضب معينها   و تتواجد بالمنطقة ثروة سمكية ال5البالنكتون

                                                 
  . عامال85000 أزيد من  تقوم مصانع شركة فورد للسيارات على طول النّهر األحمر، وتشغّل )4(

حيوانات مجهرية تتكاثر في وسط مائي تلتقي فيه التيارات البحرية الدافئة والباردة : البالنكتون  )5(

 ، وتشكّل غذاء هاّما لألسماك

 



 

 

الساحلي األطلسي، القلب النابض للنشاط الصناعي  و التّجاري  في الواليات المتحدة                    يعد اإلقليم   

فمن مدينة بوسطن إلى مدينة واشنطن تمد المدن الكبـرى          . األمريكية، منذ منتصف القرن التاسع عشر     

         و بها تمتـد المركّبـات الـصناعية   _ _ Megalopolisاألمريكية بحظائرها الهامة والمعروفة باسم 

  .و المؤسسات االقتصادية و المالية

و سواء أكان الساحل يالمس الجبل أو السهل، فهو يبدو ساحال متقطّعا بخلجان عميقة و طويلـة مثـل                   

و هي مواقع قيام الموانئ الهامة في  " كلم300"، و خليج دي الوار، و خليج شيزابيك نخليج وادي هدس

  .الشّرق األمريكي

تـزال    من التجارة البحريـة، و ال نجزء هام من ثروة نيويورك و فيالدلفيا، و بوسط             و قد نتج    

اليوم أهم موانئ الواليات المتحدة، و بها قامت المراكز الصناعية و التجارية، و مـن أمثلتهـا مدينـة                   

  )انظر الصورة(نيويورك 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 :نيويورك وأهمّيتها مدينة

 فوق جزيرة مانهاتان التـي أصـبحت        – 1629 عام   –قامت مدينة نيويورك في البداية      

اليوم بؤرة ناطحات الّسحاب ومقّر رجال األعمال، ثّم أخذت المباني الّسكنية والمؤسسات      

  . أي تعادل تصف مساحة لبنان2 كم5000الّصناعية تتوّسع إلى أن أصبحت مساحتها 

تقع مدينة نيويورك في خليج فسيح عند مخرج نهر هيدسون، وتبعد عن البحر بنحـو               

وهـي  . صل البحيرات الكبرى بنهر سان لـورانس      تشرف على أهمّ طريق يو    .  كلم 35

  .تلعب دور العاصمة قي كّل المجالت ، باستثناء الوظيفة السياسية



 

 

كية، و ذلك مثل صناعات التّعدين، و الصناعة        الصناعة األمري  ) 1/4ربع  (    و يضم هذا اإلقليم     

         وأجهزة التصوير و الصناعات النـسيجية و األلبـسة الجـاهزة           6الميكانيكية، و الصناعة اإللكترونية   

  ...و القاطرات و بناء السفن، و صناعة الطائرات

  .دية باإلقليمفبفضل أحواض فحم األبالش، وحديد البحيرات أساسا على قيام الصناعات القاع

أما في القسم الشمالي الشرقي والمعروف بإنجلترا الجديدة فقد سادت الظروف الطبيعية والتاريخية على              

تركّز الصناعات النسيجية، و بناء السفن و الصناعة اإللكترونية، وصناعة األسلحة باإلقليم، كما نشطت      

بوينـغ،  (  ج العام، ومن أهـم شـركاتها       من اإلنتا  60صناعة الطائرات، حيث أصبحت المنطقة تقدم       

  )ولوكهيد، وودوغالس روكويل 

الثروة العالمية، ) 1/4(من سكّان العالم أنتجت الواليات المتّحدة األمريكية ربع  %  بواسطة:االستنتاج 

وبها أرقى صناعة في العالم، فإذا كانت الصناعات        )  للفرد   ر دوال 34000( وتمتلك أعلى دخل وطني     

بيا بـسب المنافـسة األوروبيـة       س بها مثل صناعة التّعدين، والصناعة النّسيجية، نشهد تراجعا ن         العتيقة

مثـل الـصناعات   ) (Les industries de pointesواآلسيوية، فإن الصناعات الحديثة، أو المتقدمـة  

 الحديثة في   ، وصناعة األسلحة، شهدت تطورا كبيرا بفضل استغالل البرمجيات        7اإللكترونية، والفضائية 

من الشركات الهامة فـي      )IBM(وشركة  ) Microsoft(وتعد شركتي ميكروسوفت    . مجال التصنيع 

 مـن سـوق     % 80 تسوق لوحدهـا ) INTEL(مجال إنتاج البرمجيات الحديثة، كما نجد شركة إنتال         

  .الحاسوب

         القطاعـات االقتـصادية،     فاإلعالم اآللي، و اإللكترونيك، والتكنولوجيا الحياتية، أصبحت تشكّل أهـم       

وبعض المطـارات     )Stanford(  ستانفورد   ةوتتمركز بالمدن الكبرى، والجامعات األساسية، كجامع     

وتحتّل الواليات المتّحدة األمريكية المرتبة األولى في مجال الصناعات الغذائيـة والكيماويـة             . الكبرى

عية، والمطّاط االصطناعي، والمتوجـات  كصناعة األلياف االصطنا) Dupont de Nemours(شركة 

  ...الصيدالنية

 2001 شكّلت عـام  ث ترتكز الصناعة األمريكية أساسا على الخدمات، حي     :التفّوق في مجال الخدمات     

وهو قطاع  .  من اليد العاملة المنتجة    %70 من الدخل الوطني الخام، و يشتغل بها أزيد من           %70مثال  

                                                 
تتمثّل الّصناعة اإللكترونية في صناعة أجهزة الراديو والتلفزيون، والحواسب بأنواعها،  )6(

وتحقّق هذه األنواع من الصناعات . ترونية، واآلالت الحاسبة والفيديووالبرمجيات، والعقول اإللك

 ITT وشركة IBMومن أهّم شركاتها، شركة . مكانة متقّدمة في الصناعات الحديثة

 BOEING:من أهّم المؤسسات المختصة في الصناعات الفضائية، نجد )7(

 DONNELL DOUGLAS –ROCK WELL MAC (بواليات وتتواجد مراكزها األساسية 

  )آالباما، التيكساس، فرجينيا، لويزيانا، فلوريدا، وكاليفورنيا ( 



 

 

أو تلك   ..).التوزيع، التّرفيه، الصحة، التعليم     ( موجهة للقطاع العمومي    يجمع في آن واحد الخدمات ال     

      ، البحـث العلمـي     تتحويل التيكنولوجيا، المصارف، التّأمينـا    ( الموجهة للمؤسسات والشّركات، مثل     

  ..).و االبتكار

  .تراعات الدولية من براءة االخ %30في مجال البحث العلمي، حيث يعود إليها ) ا . م.و( وقد برزت 

 مؤسسات عالمية نجـد     10من ضمن   ( و تحتل كذلك المرتبة العالمية األولى في مجال االتصاالت          

من األفالم السنيماتوغرافية % 75، ونجد أيضا أنITT(  و BELL و H C I (وأهمها ، خمسة أمريكية

  .الموزعة في العام هي أفالم أمريكية
01 

 

 

 

 

 
  

  ) :و م أ( ي فاالقتصادية أهّم النشاطات  : 02

  

  نوع النشاط

  نسبة المساهمة

في الناتج الوطني 

  اإلجمالي

  عدد العاملين باأللف
النسبة من العدد 

  اإلجمالي

 %16  18.003 %18  الصناعة

  %27  30.278  %18  الخدمات االجتماعية والشخصية

  %06  6.712  %19  المال، والتأمين، والعقارات

  %22  25.675  %16  تجارة الجملة والتّجزئة

  %16  18.816  %11  الحكومة

  %05  5.787  %10  النقل واالتصاالت والمرافق

  %04  4.642  %04  اإلنشاءات

  %03  3.708  %02  الزراعة والغابات والصيد

  %%0116  611  %02  التعدين

 

 الواليات المتّحدة األمريكية في قلب العولمة

إن القوة المالية األمريكية، وهيمنة مؤسـساتها وشـركتها فـي المجـال             

 في االقتصاد العـالمي     اإلنتاجي والتجاري العالمي، حقق لها مركز القيادة      

بدون منازع، وسهل لها عملية التّخطيط لعولمـة االقتـصاد، والتجـارة،            

  )O M S(منظّمة التجارة العالمية "والخدمات ، وكانت مطيتها في ذلك 



 

 

  03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن مجمل الدخل القومي و يعمل  م% 18تساهم بـ ) و م أ(تعد الصناعة أهم النشاطات االقتصادية في 

   من اليد العاملة % 16بها 

  :أهم السلع المصنّعة حسب قيمتها 

  وسائل النقل                                      مواد الطباعة

  المنتجات الغذائية                                السلع المعدنية المصنّعة

                   األجهزة العلميةاألدوات الكهربائية              

  التجهيزات المتنوعة                              الورق
  

 

 
 

 
 
 

 

  الثورة االلكترونية في الواليات المتحدة

ة كانت المبادرة للواليات المتحدة األمريكية في مجال الثورة االلكتروني

، ثم باختراع الحاسوب األول 1948 مبداية باختراع الترانزيستور عا

وقد تم بعد ذلك تطويره و تصغير حجمه باختراع ما . 1964عام

عام "  MICRO PRCESSEUR"ريعرف بـ ميكرو بر وسيسو

  .ضاعف من عدد عملياته  مما1971


