
 

 

  :إشكايل متهيد

 م،20 ق عشرينيات طيلة األوريب االقتصاد دعمت فقد األوىل، العاملية احلرب من مستفيد أكرب األمريكية املتحدة الواليات تعد

 سياسية نتائج إىل العامل وأوصلت العاملي، االقتصادي البنيان هددت كربى اقتصادية مشكلة بروز العامل سيشهد م1929 سنة حلول مع لكن

 .ثانية عاملية حرب لبداية عالمات كانت خطرية

  األمریكیة؟ املتحدة الوالیات داخل األزمة ذهه رهومظا أسباب يه فما 

  الرأمسايل؟ العامل باقي يف األزمة ذهه انتشرت وكیف 

  ؟اهتهمواج طرق يه وما 

I  - ا املتحدة الواليات م يف1929 أزمة اندالع ظروفاألمريكية وأسبا:  

  :األزمة اندالع قبل املتحدة بالواليات واالجتماعية االقتصادية الوضعية -  1

 وانعكس كبري، بشكل والفالحي الصناعي اإلنتاج بالواليات املتحدة األمريكية قبل اندالع األزمة بتطور االقتصادية الوضعية متيزت

 إىل م1921 من هذه االزدهار فترة وامتدت الشرائية، القدرة وارتفعت الفردي الدخل تطور حيث االجتماعية، الوضعية على ذلك

 خريف منذ بوادرها ظهرت اليت اإلنتاج فائض تضخم أزمة من ختوف دون مطلقة ليربالية سياسة اجلمهوري احلزب ج م، حيث1929

 .البورصوية املضاربات بفعل األسهم قيمة ارتفاع استمرار رغم م،1929

  :م1929 أزمة انطالق أسباب -  2

 تضخم إىل أدى مما االستهالك، تراجع إىل األجور ارتفاع وعدم ،الديون وتسديد ،األبناك طرف من املمنوحة القروض اخنفاض أدى

 قيمتها فاارت البورصة، يف األسهم لبيع املضاربون وأسرع ،البطالة وانتشار املؤسسات وإفالس واألرباح األسعار واخنفاض اإلنتاج فائض

 عمت مث القروض، منحتهم اليت األبناك وكذلك املضاربون وأفلس ،"األسود اخلميس" ب عرف الذي م1929 أكتوبر 24 اخلميس يوم

  .األخرى ااالت األزمة

II - املتحدة األمريكية الواليات يف األزمة مظاهر:  

  :األزمة أصابتها اليت االقتصادية القطاعات -  1

 عجزت كما البورصوية، باملضاربات ارتبطت تلك اليت خاصة املفلسة األبناك عدد ارتفع حيث البنكي، القطاع األزمة أصابت

 واارت الصناعي اإلنتاج فاخنفض العمال، وعطلت أبواا فأغلقت واألرباح، األسعار اخنفاض بسبب ديوا تسديد عن الصناعية املؤسسات

  .البطالة وانتشرت واملعادن، الصناعة وقطاع الفالحي القطاع األزمة فأصابت واملعدنية، الفالحية األولية املواد أسعار

  : االجتماعية الوضعية على االقتصادية األزمة انعكاسات -  2

 أدى مما األجور، وختفيض العمال بتسريح فبدأت الشركات، أرباح تراجع إىل اإلنتاج فائض تضخم بسبب األسعار اخنفاض أدى

 املرهونة أراضيهم تاركني املفلسني، الصغار الفالحني بتوافد باملدن العاطلني عدد وزاد اإلنتاج، فائض تضخم واستمرار االستهالك تراجع إىل

  .الكربى باملدن األمريكية الصفيح ودور الفقر فانتشر لألبناك،

III  - ومظاهره الرأمسايل العامل يف األزمة انتشار:  

  :الرأمسايل العامل يف األزمة انتشار -  1

 م1929 أزمة اندلعت وملا األوربية، الدول خاصة األوىل العاملية احلرب منذ األمريكية بالرأمسالية الرأمسالية الدول ارتبطت

 مما القروض، بتسديد األوربية الدول وطالبت اخلارجية، مساعداا وقلصت اخلارج من رساميلها األخرية هذه سحبت املتحدة، بالواليات

  .اجلمركية احلماية بفعل الدولية املبادالت وتدهور ،ومستعمراا الرأمسالية بالدول األزمة انتشار إىل أدى

  :األزمة أصابتها اليت االقتصادية ااالت -  2

 م1929 لسنة الكبرى الرأسمالي العالم أزمة



 أسهمها، قيمة اارت اليت الشركات إفالس بسبب اإلنتاج تراجع الصناعة جمال ففي االقتصادية، القطاعات مجيع األزمة أصابت

األسعار  واخنفاض اإلنتاج فائض تضخم ملواجهة ضروريا إتالفها فأصبح والفالحية، املعدنية األولية املواد أسعار وتراجعت البطالة، وانتشرت

 اجلمركية احلماية سياسة بفعل الدولية املبادالت وتدهورت ،)الربازيل يف النب وإتالف املتحدة األمريكية، بالواليات والقمح احلليب إتالف(

  .مستعمراا على كذلك وفرضتها الرأمسالية، الدول جتها اليت

 :االجتماعية العواقب -  3

 من% 44 أملانيا يف البطالة وأصابت املتحدة األمريكية، بالواليات مليون عاطل 14 العاطلني عدد بلغ حيث البطالة انتشار :أمهها

 املؤسسات كانت الذي الوقت يف هذا الكربى، املدن يف الصفيح أحياء وطهرت العاطلني، وسط وااعة الفقر وانتشر الصناعة، عمال

  .اإلنتاج فائض تضخم من للتقليص والصناعية الفالحية املنتوجات إتالف على تعمل الرأمسالية

IV - اجلديدة اخلطة New Deal :،ونتائجها أهدافها: 

  :New dealمضمون اخلطة اجلديدة  -  1

استعان بفئة من  الذي )Franklin Delano Roosevelt( فرانكلني روزفلت الرئيس لتجاوز األزمة اختذت حكومة

اليت نقلت البالد إىل الرأمسالية ووضع اخلطة اجلديدة  ،)نظرية كيرت(تبين آراء الليرباليني اجلدد و ،)تروست األدمغة(الباحثني اجلامعيني 

على مراقبة الدولة لعملية اإلنتاج والتسويق، وتقدمي املساعدة للقطاعات االقتصادية املتضررة كتقدمي مساعدات اخلطة املوجهة، وترتكز 

قيمة الدوالر لتشجيع  للفالحني، وتنظيم البنوك والبورصة واملؤسسات الصناعية، وختفيض ساعات العمل لفتح اال للتشغيل، وختفيض

  .لنيالصادرات وإجناز الدولة لألشغال الكربى ملواجهة البطالة، ونتج عنها منو اإلنتاج وارتفاع األسعار وتزايد الصادرات وتراجع عدد العاط

  :أهداف اخلطةأسس و -  2

املؤسسات االقتصادية من توسيع وظائف الدولة عن طريق التدخل يف توجيه االقتصاد بإتباع السياسة الليربالية املوجهة دف محاية  �

  .اخلراب

  .الطبيعية توفري الشغل للشعب بإجناز األشغال الضرورية دف إنعاش استعمال املوارد �

  .تشجيع اإلنتاجة الشرائية دف رفع األسعار وكذا الرفع من القدر �

  .املالية واالستثمارية لألبناك مراقبة النقل واملوصالت والعمليات �

 .وضع حد للمضاربني �

  :تضمنتها اليت واإلجراءات اخلطة تطبيق مراحل -  3

  ):م1935- م1934(املرحلة األوىل  -أ 

  :وهي ،سنت فيها جمموعة من القوانني

  .ئع املالية من األبناك األوربيةسحب الودا، مث إغالق البنوك بشكل مؤقت، والدوالرتخفيض قيمة وذلك ب :البنكي اإلنقاذقانون  �

  .ختفيض اإلنتاج للرفع من األسعار: قانون التوازن الفالحي �

  .واحلد األدىن لألجور ،حتديد ساعات العملو ،اللك مبنع تشغيل األطفذو: قانون إصالح الصناعة الوطنية �

  .وج السياسة احلمائية ضد الواردات ،رسوم على الصادراتمت ختفيض ال: القانون التجاري �

إقرار التامني على البطالة والعجز ، ولألطفال دوي االحتياجات اخلاصةتقدمي الدعم وذلك ب :قانون الرعاية االجتماعية �

 .والشيخوخة

  :)م1937-م1935(املرحلة الثانية  -ب 

  :م الذي انصب اهتمامه على1935حيث مت إنشاء املكتب الوطين للشغل منذ  ،على املشكل االجتماعياخلطة ركزت 

  .مليار دوالر إلنعاش الشغل 5بة البطالة عرب ختصيص الكونغرس وحمار ،مليون عاطل 2.5توفري الشغل ل  �



  .)...وترميم املدن ،غرس األشجار، بناء القناطر واجلسور والسدود(فتح أوراش عمومية كربى المتصاص البطالة  �

  :اجلديدة اخلطة نتائج -  4

من  رغم أن اخلطة اجلديدة اصطدمت مبعارضة التيارات التقليدية اليت وصفتها بكوا اشتراكية، إال أا انقدت النظام الرأمسايل

وتراجع  ،الفالحيةخذ االقتصاد األمريكي ينتعش حيث ارتفعت مؤشرات اإلنتاج الصناعي واألجور وأسعار املواد أم 1933فمنذ ، االيار

 4681م، كما انتقلت املصاريف احلكومية من 1937مليون عاطل سنة  7.3م إىل 1933مليون عاطل سنة  12.6عدد العاطلني من 

مليون طن سنة  23مليون طن إىل  15م، وارتفع إنتاج احلبوب من 1937مليون دوالر سنة  8001م إىل 1933مليون دوالر سنة 

  .النتعاش الصناعي والفالحي منو تدرجيي للمبادالت التجارية اخلارجيةم، وقد واكب هذا ا1937

  :خامتة

إذا كانت خطة روزفلت قد مكنت الواليات املتحدة األمريكية من اخلروج من األزمة، وإذا كانت املستعمرات قد مكنت فرنسا 

كبري على باقي الدول الرأمسالية وخاصة أملانيا وايطاليا وبريطانيا من جتنب كوارث األزمة، فان ظالل هذه األزمة ومضاعفاا أثرت بشكل 

 .مما ساعد على سري العامل يف اجتاه حرب عاملية ثانية ،واليابان وغريها باإلضافة إىل املستعمرات


