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 المحاضرات هذه طباعة يجوز ال المادة لألستاذ محفوظة الحقوق جميع:  مالحظة

 التارٌخ قسم/ االساسٌة التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة

  العشرٌن القرن فً اوروبا تارٌخ:  المادة اسم

  الثالثة المرحلة

  جاسم محمد احمد. م:  المادة استاذ

 (1311-1393) العالمٌة االقتصادٌة األزمة: الثالثة المحاضرة عنوان

 ونتائجها  وأسبابها االقتصادٌة األزمة بداٌات                            

 الرأسمالً للنظام ومالزمة دورٌة تكون تكاد اقتصادٌة أزمات عدة الرأسمالً العالم شهد            

 األساسً والتناقض اإلنتاج زٌادة المتناقضة الطبٌعة ذات اإلنتاجٌة العالقات بسبب وتحدث

 الستغالل نتٌجة الجماهٌر لدى االستهالك وقلة اإلنتاج فوضى إلى بدوره ٌؤدي الذي للرأسمالٌة

 للمجتمعات المالزمة الخصائص إحدى إلى االقتصادٌة األزمات تحولت وقد للعمل، المال رأس

 إن ،كما العام مفهومها فً متشابهة مردودات ذات محدده وقوانٌن عوامل عن والناجمة الرأسمالٌة

 وبرمجته، االقتصادي التخطٌط على أحٌانا   ٌطغى والذي األرباح على الحصول فً الشدٌد التنافس

 بعد فٌما ذلك خالل من فتنتج البضائع وتتكدس النقد فٌختفً بضاعة إلى النقد تحوٌل إلى ٌؤدي

 لدى لالستهالك الواقعٌة الحاجة االعتبار بنظر األخذ بدون السلع أنتاج إن أي االقتصادٌة، األزمة

 البلد برٌطانٌا وشهدت االقتصادٌة، األزمات حدوث وراء هو السكان من العظمى الغالبٌة

 وشملت 1211 عام أزمة وأعقبتها 1291 عام اقتصادٌة أزمة أول ظهور تطورا   األكثر الرأسمالً

 برٌطانٌا على أثرت التً 1281 لعام االقتصادٌة األزمة ثم أٌضا ، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 الطبقة حاجات بإشباع مطلقا   تهتم ال الرأسمالٌة إن وألمانٌا، وفرنسا األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات

 هذه أن إال كبٌرا ، ربحا   لها ٌضمن الذي بالسعر تنتجها التً السلع بٌع إمكانٌة ٌهمها ما بقدر الفقٌرة

 طابعا   االقتصادٌة األزمات اتخذت 1211 عام ففً االقتصادٌة، األزمات وقت فً تختفً اإلمكانٌة

 ،1211 التوالً على وهً األزمات توالت ذلك وبعد جمٌعا   المتقدمة الرأسمالٌة الدول شملت عالمٌا  

 الكبرى العالمٌة االقتصادٌة األزمة ذلك بعد ثم ،1391 و1391 ،1311 ،1231 ،1229 ،1211

 التً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً 1393 عام فً خرٌف بدأت التً األزمة هذه ،1393-1311

 العالم شملت ثم  الرأسمالً العالم وزعٌمة العالم فً رأسمالٌة دولة أقوى الحقبة تلك فً كانت

 إذ المعاصرة للرأسمالٌة بلد أهم وهً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات زعزعت والتً كله الرأسمالً

  .الوقت ذلك حتى الرأسمالٌة تارٌخ عرفها التً االقتصادٌة األزمات جمٌع من وأقسى أعمق كانت

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً االقتصادٌة األزمة بداٌات      
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 أوروبا كانت السابق فً إن إذ السابقة األزمات عن تختلف كانت 1393 عام أزمة إن            

 الوالٌات إلى تحولت لكنها السابقة االقتصادٌة األزمات لمعظم األساسٌة البؤرة تؤلف التً هً

 األولى العالمٌة الحرب أبان اقتصادها شهده الذي الكبٌر االزدهار إلى ذلك وٌعود األمرٌكٌة المتحدة

 بعد، فٌما األخرى العالم أنحاء إلى ثم ومن أوال   أوربا إلى منها آثارها انتقلت ثم 1318-1312

 هذه األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات استثمرت الحرب، لدواعً متوقفة كانت األوروبٌة الصناعات

 بشكل منها واألوروبٌة العالمٌة األسواق جمٌع فً سرٌعا   تقدما   تحرز أن واستطاعت الفرصة

 خالل المتحدة للوالٌات اإلنتاجٌة الطاقة ارتفاع فً سببا   كان مما األمرٌكٌة المنتجات إمام خاص،

 عام منذ األمرٌكٌة المنتجات وجه فً تقرٌبا   أغلقت األسواق تلك ولكن% 11 بمقدار قلٌلة سنوات

 الحرب، قبل علٌها كانت التً اإلنتاجٌة قدرتها استعادة من األوروبٌة الدول تمكنت أن بعد 1391

 آثار من ٌعانً األمرٌكً االقتصاد فصار األمرٌكٌة الصادرات نسبة انخفاض إلى أدى مما

 هذا معالجة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات حاولت كافٌة حكمة غٌر ومن االقتصادي، االنكماش

 تصرف تحت ضخمة اعتمادات األمرٌكٌة المصارف فوضعت االئتمان، توسع طرٌق عن الوضع

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات استطاعت االعتمادات هذه وبفضل األمرٌكٌٌن والمستهلكٌن المنتجٌن

 فً لمساعدتها األوربٌة الدول شطر ضخمة أموال رؤوس أوقفت ،كما وقتٌا   شاالنكما آثار إزاحة

 التً األولٌة والسلع المواد المتحدة الوالٌات من تشتري أن شرٌطة االقتصادي اإلصالح عملٌة

 واقع مع   متناسبا ٌكن لم والذي األسهم سوق مؤشر ارتفاع إلى بعد فٌما ذلك أدى ولكن تحتاجها،

 المتفائلة بالتصرٌحات تمثلت األسعار لتصاعد عدة عوامل تضافرت وقد االقتصادي النشاط

 وكذلك األزمة اشتعال ونفً وتطوره ازدهاره واستمرار األمرٌكً االقتصاد قوة على والمؤكدة

 .اإلقراض وسهولة االدخار بوفرة القٌام

 األسهم شراء على اإلقبال من زاد األمد القصٌرة القروض فتح فً الكبٌر التوسع لكن            

 به تمتع الذي االقتصادي للرخاء فنتٌجة المالٌة، األوراق سوق فً األسعار ارتفاع إلى أدى مما

 شروطه وتٌسرت االئتمان نمو معدل ازداد 1392-1399 المدة خالل األمرٌكً االقتصاد

 من المصرفٌة القروض إجمالً ارتفع فقد االدخار تحسن بسبب(  الفائدة أسعار انخفاض)

 بإنشاء تمثل اآلخر العامل وكذلك 1392عام دوالر ملٌار 1 إلى 1391 عام دوالر ملٌار9,1

 القول وٌمكن المالٌة، باألوراق االستثمار استعملت وقد األغراض المتعددة االستثمارٌة الشركات

 نٌوٌورك فً  Wall streetسترٌت وول فً المالٌة األوراق سوق أسهم قٌم إن عامة بصورة

 ملٌون911 من 1393-1391 التوالً على األربع السنوات غضون فً ملحوظا   ارتفاعا   شهدت

 فً موجودة تكن لم التً حتى البضائع عموم فً المضاربة فزادت دوالر ملٌون1111 إلى دوالر

 النظام كان حٌث البالد، جمٌع عم الذي المفرط التفاؤل تأثٌر تحت نٌوٌورك بورصة قوائم

 على المحافظة اجل ومن األمرٌكٌة الرأسمالٌة تطور أساس على قائم األمرٌكً االقتصادي

 التطور إستراتٌجٌات ووضع الخارجً التوسع الى وحاجتها واستمراره االقتصادي االزدهار

 تزاٌد وقد األمرٌكٌٌن، المصدرٌن المستثمرٌن  إلى بالنسبة ملحة قضٌة كانت الرأسمالً، والتراكم
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 اتخذت لها،وقد المساعدات وتقدٌم المختلفة البلدان فً سٌما وال الخارجٌة االستثمارات حجم

 التغلغل لتبرٌر إعالمٌة بحملة ذلك وتعزٌز مواطنٌها استثمارات حماٌة سٌاسة األمرٌكٌة الحكومة

 المتحدة بالوالٌات الدول اغلب ربط اقتصادٌة تبعٌة من ٌنجم ما خالل ومن هناك االقتصادي

 شحت من ٌشكو كان العالم أن هو لالزمة المالٌة التفسٌرات كانت ذلك من الرغم وعلى األمرٌكٌة،

 تركٌز إلى األولى العالمٌة الحرب أدت حٌث ، العشرٌنات خالل اإلنتاج فً انخفاض نتٌجة الذهب

 اإلنتاج حجم ضخامة بسبب وذلك األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً العالم ذهب من كبٌرة نسبة

 األراضً شراء سعر تضاعف وهكذا ، المدفوعات مٌزان فً كبٌر فائض وتحقٌق األمرٌكً

 التداول فً النقود كمٌة زٌادة إلى أدى مما ، حادة مضاربة سنوات المرحلة تلك وتعد والعقارات

 المتحدة الوالٌات فً االقتصادي النشاط فً الكبٌر التوسع إلى الحقبة نهاٌة فً ذلك فساهم

 تحوٌل حرٌة أوقفت فقد األخرى الدول أما الذهب نظام بقواعد متمسكة ظلت التً األمرٌكٌة،

 فأخذت األمرٌكٌة، البنوك لدى العالم ذهب تجمٌع ذلك عن ونتج األخرى العمالت إلى عمالتها

 زٌادة إلى أدى مما األوربٌة الدول من مثٌالتها على بالتفوق المرحلة تلك خالل األمرٌكٌة المنتجات

 أوائل من وأصبحت األمرٌكً لالقتصاد اإلنتاجٌة الطاقة زٌادة ذلك عن نتج وقد علٌها، الطلب

 تقدم وحدث كبٌرة بدرجة الخارجٌة األسواق على إنتاجها تصرٌف فً تعتمد التً المصدرة الدول

 مارات،لالستث فرص من األمرٌكً االقتصاد ٌحتوٌه لما األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً اقتصادي

 حٌث األخرى، الدول إلى متجها المتحدة الوالٌات من ٌخرج الذهب بدأ 1391 عام فً انه أال

 كان وإن باالنكماش مهددا األمرٌكً االقتصاد أصبح 1391 سنة وفً المرتفعة، الفائدة أسعار

 من الرأسمالٌة انتقلت األولى العالمٌة الحرب أعقبت التً المدة خالل انه إلى نشٌر أن ،ونود طفٌفا

 االقتصادٌة، األنشطة اتسعت أن بعد وذلك الدولة تدخل مرحلة إلى التامة االقتصادٌة الحرٌة مرحلة

 األساسً التناقض أن وبما المباشر، الحر باألسلوب عامة اقتصادٌة وحدات ظهور عن فضال

 برأس االنتفاع أي ممكن، ربح أعلى فتصعٌد باستمرار، ٌتفاقم أن دون البقاء ٌستطٌع ال للرأسمالٌة

 .    أعلى مستوٌات إلى اإلنتاج بدفع أال ممكنا لٌس المال

 عدم فً أي المال، برأس االنتفاع ٌالقٌها التً الصعوبات فً األمر أخر األزمة وتتجلى      

 النامٌة الدول دخول وأٌضا   األوربٌة االقتصادٌات بناء سرعة الن المنتجة، السلع من قسم بٌع قابلٌة

 بحجم التً السلع فان لذا األمرٌكً اإلنتاج على الخارجً الطلب انخفاض إلى أدى التصنٌع مجال

 مصحوبا   ٌكون  اإلنتاج تصنٌف ذلك ٌتبع المستودعات، تمأل بحٌث للبٌع قابلة غٌر تصبح كبٌرة

 حتى تصرٌفه حاولت لذا أخرى، وظواهر الشرائٌة والقدرة األجور بانخفاض كبٌرة بتصرٌحات

 الضٌقة بالحدود اإلنتاج توسع ٌصطدم إن من بد وال البٌع أسعار تخفٌض طرٌق عن ذلك كان ولو

 بزٌادة السلع تصرٌف إلى ٌؤدي اإلنتاج توسع أن إذ الشعبٌة، الجماهٌر لدى االستهالك تحكم التً

 والوقود الخام والمواد البناء ومواد اآلالت إلى الحاجة ازدادت توسعا  اإلنتاج ازداد فكلما مؤقتة،

 الرخاء قمة إلى األولى العالمٌة الحرب أعقبت لتً المدة فً االقتصادي النشاط صعد كٌف ورأٌنا

 من أو أوربا دول من سواء منتجاتها على الطلب وزٌادة األمرٌكً االقتصاد وانتعاش والوفرة،
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 رؤوس على الطلب وزٌادة األوربٌة الدول عمالء ضمن من أصال كانت التً النامٌة الدول جانب

 الدول تعطش بسبب إعانات أو أجنبٌة استثمارات أو قروض صورة فً سواء األمرٌكٌة األموال

 واضحة رواج  بحقبة ٌتمتع العالم وبدأ اقتصادٌاتها، تنمٌة إلعادة الالزمة التموٌل لمصادر األوربٌة

 التطورات هذه كل انعكست وقد الحرب، قبل ما مستوٌات ٌفوق وأصبح العالمً االستثمار وزاد

 الحاجة عن الفائضة االعتماد كثرة أن غٌر العالمٌة، البورصات فً المالٌة األوراق أسعار على

 عظٌمة كانت البالد بها فازت التً المكاسب وان البورصة، أسعار ارتفاع إلى أدت قصٌر ألجل

 العصرٌٌن االقتصاد رجال لدى المحبب القٌاس وهو -القومً اإلنتاج قٌمة ارتفعت فقد وملموسة

 الدخل وان 1392 سنة دوالر ملٌون 31,111 إلى 1399 سنة فً دوالر ملٌون 19,111 من

 الوالٌات كانت ذلك ومع المدة، تلك خالل% 11 بنسبة ارتفع حٌث اكبر بسرعة قفز للفرد القومً

 من الكثٌر دفع مما باألموال، تفٌض فكانت اقتصادٌا المنتعشة الوحٌدة البالد هً األمرٌكٌة المتحدة

 ال كانت الرواج قوة الربح،ولكن على الحصول اجل من والسندات األسهم فً المغامرة إلى الناس

 من تعانً الزراعة كانت الوقت نفس وفً الصناعات فً كبٌرا   الرواج كان فقد المشاكل من تخلو

 .الركود

 أصاب ما أصابهم فقد األمرٌكٌٌن للمزارعٌن ذهبٌا عصرا العشرٌنات تكن لم لذا       

 األولٌة المواد أسعار تدهور بسبب االضطراب أصابهم الذٌن الغذائٌة والمواد الخام المواد منتجً

 باستخدام ٌتحسن أوربا فً الزراعً اإلنتاج كان نفسه الوقت وفً قصٌر تحسن بعد ثانٌة مرة

 على الطلب من كبٌر لحد وقلل جدٌدة أراض   زراعة عن فضال   المٌكانٌكٌة، واألدوات األسمدة

 الزراعٌة للمنتجات الجملة انخفاض سعر ذلك على ترتب وقد األمرٌكٌة، الزراعٌة المنتجات

 ٌستطٌعون ال الزراعٌة المنتجات من أكداس أمامهم نفسه الوقت فً االنخفاض فً األمرٌكٌة

 خالل المصارف من تسلموها التً القروض فوائد لدفع مضطرٌن كانوا الذي الوقت فً تصرٌفها،

 أن أال علٌها المتفق المراحل فً دائما األجل الطوٌلة القروض على الفائدة وتتراكم السابقة، األعوام

 إثمان فً تؤثر والتً السلع من الطبقات هذه على النسبً الطلب فً تؤثر التً الفنٌة الظروف

 أن بعد العمل إلى األوربٌة المصانع عودة مع البٌع أثمان من أسرع بدرجة المصرفٌة القروض

 بل حاجتها ٌسد ما أنتاج على فقط لٌس عملت وقد األولى العالمٌة الحرب أثناء فً متوقفة كانت

 المؤتمر وعقد بخاصة، مستعمراتها وأسواق العالمٌة األسواق حاجات ٌكفً ما تنتج أصبحت

 الوالٌات وشاركت دولة خمسٌن من وفود حضرته الذي 1391 عام جنٌف فً العالمً االقتصادي

 االقتصادٌة األصعدة تحسٌن لخطوات األساسٌة المالمح المؤتمر هذا حدد وقد األمرٌكٌة، المتحدة

 دعا فقد الصناعً الصعٌد على أما كٌة الكمر الرسوم تخفٌض إلى دعا التجاري الصـــــعٌد فعلى

 الزراعٌة األسالٌب تحسٌن إلى الزراعً الصعٌد على دعا حٌن فً اإلنتاج تكالٌف تخفٌض إلى

 االقتصادٌة األزمة كارثة أصابتها أن بعد التوصٌات هذه من تستفد لم الدول لكن االئتمان، وتسهٌل

 . العالمٌة
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 تصرٌف صعوبة من تعانً 1391 عام فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات كانت عندما       

 الدفع على القادر الطلب فٌها ٌتقلص ظروف فً ٌحدث اإلنتاج توسع الن الصناعٌة، منتجاتها

 حتمٌة نتٌجة هو الطلب فً التقلص أن إذ الخارجٌة، والتجارة الشعبٌة الجماهٌر بٌن نسبٌا تقلصا

 منتجون اإلنتاج ٌدٌر وعندما االستثمار تشدٌد إلى المؤدٌة االقتصادٌة الرأسمالٌة قوانٌن لفعل

 فً األسعار فتحدٌد الرأسمالٌة، ظروف فً الربح إلى السٌاق وٌقودهم بعضهم عن منعزلون

 .للربح معٌن بحد واالحتفاظ المهمة الصناعات من كبٌرة مجموعة

 وانخفضت األمرٌكٌة المنتجات بوجه العالمٌة األسواق من الكثٌر أغلقت ذلك ومع       

 االقتصادي الوضع تنقذ إن مرٌكٌةاأل المصارف حاولت وقد الخارج إلى األمرٌكٌة الصادرات نسبة

 اجل من الكبرى الزراعٌة والمشارٌع المصانع أصحاب إلى القروض تقدٌم طرٌق عن المتدهور

 األزمة حصول إلى أدى الشراء عن المستهلكٌن من كثٌر امتناع ولكن األزمة، وجه فً الصمود

 اإلنتاج اخذ حٌن الضد إلى انقلب األمر لكن األسعار، فً أكثر انخفاض ٌنتظرون كانوا ألنهم

 النشاط وهذا المنتجات، هذه لتصرٌف األسواق توافر عدم رغم مستمرة بصورة ٌتزاٌد الصناعً

 على المدخرون وٌتهافت المالٌة األوراق أسعار فترتفع البورصة على خطورة ٌنعكس المتزاٌد

 فروق من األخرى هً تستفٌد لكً االئتمان منح فً البنوك وتتوسع المضاربة فً أموالهم استثمار

 سرٌعا   ارتفاعا   تسجل سترٌت وول فً المالٌة األوراق سوق فً األسعار أخذت فحٌنما األسعار،

 حتى عموما البضائع فً المضاربة زادت قٌاسٌا ، أرقاما وصلت حتى المضاربات بفضل ومستمرا  

 التــً الشعارات خــــالل ذلك المالٌة،وكــــــان األوراق سوق قوائم فً موجودة تكن لم التً تلك

 للرئاسة للترشٌح االنتخابٌة حملته أثناء فً ،( )Herpert     Hooveهوفر هربرت طرحهـا

 االزدهار نتٌجة األمرٌكٌٌن ثقة الرئٌس حصد وبذلك والرفاهٌة االنتعاش إلى تشٌر التً األمرٌكٌة

 ارتفعت وقد فوزهم، خالل من استمراره من بد ال كان والذي الجمهورٌٌن ظل فً عاشوه الذي

 2111إلى دوالر ملٌون 1111من سترٌت وول فً المالٌة األوراق سوق من قدمت التً القروض

 منه األكبر الجانب منحت حٌن فً المصارف تقدمه القروض هذه من جانب دوالر،وكان ملٌون

 من قدمت التً األموال إلى باإلضافة ألموالها منفذ إٌجاد فً تبحث كانت التً العمالقة الشركات

 لتشمل امتدت بل فحسب، واألعمال المال رجال على مقتصرة المضاربة تكن ولم البالد، خارج

 لشراء كافٌة أموال على الحصول ٌستطٌع من وكل البٌوت ربات وحتى الكنٌسة ورجال المزارعٌن

 . الشركات أسهم

 المدة تلك خالل بدا انه ونالحظ األسهم أرباح على معٌشتهم فً هؤالء اعتمد وقد      

 فبعد اإلنتاج، وفرة بسبب المزارعٌن، لٌشمل تعداها بل والتجارة الصناعة على والرخاء االنتعاش

 بعض الالحقة الستة األسابٌع خالل حدث ،1393اٌلول 1 فً القمة إلى األسهم أسعار ارتفعت أن

 تامٌن شركة إفالس منها الخارج من سٌئة أخبار وردت فقد الخبراء، أقلقت التً السوق فً التقلبات

 .ألمانٌة
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 الذي لندن فClarence Hartyً هارتً كالرنس لمجموعة الفاضح االنهٌار وكذلك      

 تخص تجارٌة وثائق بتزوٌر واتهامه هارتً على القبض وتم1393اٌلول 91 فً إفالسه أعلن

 األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً األسهم شراء من الحذر بعض ذلك عن فنتج المالٌة، األوراق سوق

 األسهم شراء على اإلقبال قل أن وبعد البورصة، فً االنهٌار لحدوث مساعدة عوامل عدت إذ

 االنخفاض من مزٌد حدوث من خوفا بٌعها إلى األسهم أصحاب واندفع تدرٌجٌا أسعارها انخفضت

 السندات من الكبٌر االستثنائً الحجم إلى ٌعود االنهٌار لهذا الحقٌقٌة األسباب ولكن أسعارها، فً

 رؤوس أرباح على ضرائب وجود وكذلك والزائد التوجٌه السٌئ القرض وإلى المنظمة غٌر المالٌة

 وبالنتٌجة نقد، إلى كبٌرة أرباح تحوٌل فً مترددٌن العامة البضائع مالكً جعل على ساعد األموال

 األول تشرٌن 98( األسود الخمٌس)ٌوم فً مثٌل له ٌسبق لم وانهٌار حاد هبوط إلى ذلك أدى

1393. 

 بعض كانت وقد الذعر سٌطر وهكذا سهم ملٌون عشر ثالثة السوق فً عرض إذ      

 عنٌف أثر له كان اقتصادي انهٌار حدوث بداٌة لٌشهد واحد، ٌوم فً قٌمتها نصف تفقد األسهم

 ألعنف بداٌة ولٌسجل بالدهم اقتصاد فً ثقتهم زعزع األمرٌكً الشعب معظم حٌاة على ومفاجئ

 اعوام . أربع ٌقارب لما استمرت عالمٌة اقتصادٌة أزمة وأقسى

 فً المالٌة األوراق سوق فأغرقت ٌمكن ما أسوأ حدث ،1393االول تشرٌن 93 ففً     

 ذلك تبع سهم،وقد ملٌون11 على ٌزٌد بما أسهمهم لبٌع األسهم أصحاب لتهافت وذلك نٌوٌورك،

 فبادر دٌون، من علٌهم ما بتسدٌد زبائنهم ٌطالبون البورصات فً السماسرة اخذ عندما مخٌف هلع

 إلى البورصة من األزمة انتقال إلى أدى مما المصارف، من مدخراتهم سحب إلى هؤالء

 كان، سعر وبأي ضمانات من لدٌهم ما بٌع إلى ٌضطرون الدفع فً تقصٌر حدث فإذا المصارف

 من كثٌر فانهارت السابقة قٌمتها خمس إلى األسهم أسعار هبطت فقط أٌام عشرة وخالل

 رافقها وحادة شمولٌة اقتصادٌة أزمة تدرٌجٌا أصبحت بورصة انهٌار مجرد ٌعد ال الملكٌات،لذلك

 فً العالم بلدان أكثر كانت األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات انه نالحظ وخاصة ، األسعار انخفاض

 المنتجات بها فاضت درجة إلى الصناعً اإلنتاج فً الهائلة للزٌادة وذلك اإلنتاجٌة، الطاقة

 فانخفضت هائلة وبكمٌات مخازنها فً تكدسها إلى أدى مما المستهلكٌن حاجة عن الصناعٌة

 المتحدة الوالٌات فً الصناعً اإلنتاج معدل انخفض فقد مثٌل، لها ٌسبق لم بصورة أسعارها

 فً األمرٌكً اإلنتاج انخفض الثقٌلة الصناعة عماد وهما والصلب الحدٌد المجال ففً األمرٌكٌة،

 معمل الف111 حوالً أغلق وقد% 21بمقدار للسٌارات مجال وفً ،%11بمقدار األزمة سنوات

 أكداس الكبٌرة األمرٌكٌة المدن من العدٌد ضواحً فً وظهرت أبوابها، أمرٌكٌة وشركة ومصنع

 الصناعٌة المنتجات معظم أسعار عامة بصورة وانخفضت المتروكة والمعدات اآلالت من

 اإلفالس أشهرت التً األمرٌكٌة المصارف عدد أما األزمة، قبل السائدة األسعار عن% 81بنسبة

 مصرف ألف  91أصل من مصرف آالف 11عن ٌقل ال ما بلغ فقد 1311-1393الواقعة المدة فً

 واألعمال البنوك الن ذلك العمٌق مدلوله الرقم ولهذا األزمة عشٌة النظٌر منقطع بنشاط تعمل كانت
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 القدرة انخفاض وأدى الرأسمالٌة، المجتمعات فً االقتصادٌة الحٌاة أعمدة ابرز من تعد الصرفٌة

 درجة إلى األمرٌكان الفالحٌن أحوال فً اثر وقد والصناعٌٌن، المزارعٌن ضرر إلى الشرائٌة

 محصول من كبٌرة كمٌات لوحظ إذ الزراعٌة محاصٌلهم ثمـــار  جنً عدم إلى منهم العدٌد دفعت

 أسعارها الن وذلك أشجارها على تتعفن الحقول فً متروكة األمرٌكٌة الوالٌات بعض فً القطن

 الفالحون  وكذلك جنٌها، تكالٌف من حتى اقل بل هناك إلى نقلها تكالٌف من اقل كانت السوق فً

 من الفالحٌن نصٌب فقد وقد المصارف، مع عقدوها التً الدٌون فوائد دفع من ٌتمكنوا لم فإنهم

 وكان 1319عام فً%1من واقل 1393عام فً%11نسبته ما قارب الذي القومً الدخل إجمالً

 فترك الزراعً، اإلنتاج قٌمة معدل  فً السلبٌة إفرازاتها األوضاع هذه  تراع أن الطبٌعً من

 منهم كبٌر قسم واخذ العمل عن عاطلٌن وأصبحوا الزراعة فً العمل األمرٌكان الفالحٌن معظم

 فً العاطلون فٌه كان الذي الوقت فً هذا رمقهم، ٌسد لعمل طلبا المدٌنة إلى الرٌف من بالهجرة

 خالل األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً البطالة نفسه،وانتشرت للهدف الرٌف إلى ٌهاجرون المدن

 تلك تفاقم مع حدتها تفاقمت آثار من األزمة خلفته لما طبٌعً كانعكاس االقتصادٌة األزمة سنوات

 حوالً 1393عام فً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً رسمٌا العاطلٌن عدد كان أن فبعد األزمة

 أصبح عاطل،ثم ملٌون19 من أكثر إلى 1319عام فً لٌصل عددهم ارتفع عاطال 111,111

 ذوي من وخاصة العاطلٌن من العدٌد اضطر وقد عاطل، ملٌون 11إلى1311عام نهاٌة فً عددهم

 أجورهم ٌأخذوا أن قبلوا بل العمل فرص لتوافر السوفٌتً االتحاد إلى الهجرة إلى منهم المهارات

 من المالٌٌن فكان العمل فرص فً أثرت وقد للتحوٌل، القابلة غٌر(( السوفٌتٌة العملة)) بالروبل

 وحٌنما معروضة صغٌرة أعمال على للحصول طوٌلة خطوط فً ٌقفون ونساء رجاال األمرٌكٌٌن

 منخفضة، أجورها كانت لو حتى اجلها من ٌتصارعون رجال عشرة كان لرجل عمل فرصة تتوافر

 ومضنٌة طوٌلة عمل ساعات ففرضوا عمل وجود عدم فرصه المصانع أصحاب بعض استغل وقد

 تستخدم كانت التً األمرٌكٌة فالصناعة والعمال، بالعمل الخاصة القوانٌن حرمات وانتهكت وشاقة

 تأثرت عامل،كما(1,881,111)غٌر 1319عام تستخدم لم عامل( 2,211,111)1393عام

 صادراتها وانخفضت قبل، من ٌعهد لم مستوى إلى وهبطت بالغا   تأثرا األمرٌكٌة الخارجٌة التجارة

 دوالر، ملٌون 91و ملٌارات 1 بـ تقدر 1392لعام األمرٌكٌة الصادرات كانت إن فبعد كبٌرة بنسبة

 االستٌرادات وانخفضت ،1311عام فً فقط دوالر ملٌون 181و واحد ملٌار إلى انخفضت

 ٌترك أن الطبٌعً من وكان األزمة، سنوات خالل%11بنسبة المنظورة وغٌر المنظورة األمرٌكٌة

 األزمة فبتأثٌر األمرٌكٌة المتحدة للوالٌات القومً خلالد على مباشرة أثارا   االنخفاض ذلك

 دوالر ملٌار 81إلى1393عام فً دوالر ملٌار 22من القومً الدخل انخفض االقتصادٌة

 . 1311عام

 االقتصادٌة األزمة وطأة من التخفٌف إلى هوفر هربرت حكومة سعت الوضع هذا وإزاء           

 االتحادي المزارعٌن مجلس ومنها الكارثة هذه مع تتناسب ال كانت لكنها اإلجراءات بعض باتخاذ

 المؤسستان وهاتان القطن موازنة ومؤسسة الحبوب موازنة مؤسسة هما مؤسستان منه تفرع الذي
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 لغرض والقطن الحبوب من الزائدة محاصٌلهم شراء طرٌق عن المزارعٌن مساعدة غرضهما كان

 الزراعٌة، السلع أسعار على للحفاظ دوالر الملٌار ٌقابل ما صرف وقد األسعار، تثبٌت

 على كٌة الكمر الرسوم بموجبها زادت تعرٌفة األمرٌكٌة الحكومة أصدرت1311 حزٌران11وفً

 المعٌشة تكالٌف ارتفاع إلى التعرٌفة تلك أدت وقد% 11بنسبة المستوردة والمنتوجات البضائع

 Franklin Roosfelt روزفلت فرانلكٌن مجًء وبعد المختلفة، المحلٌة السلع أسعار ارتفاع بسبب

 سٌاسة اتخذ حٌنما وخاصة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات عموم التفاؤل شاع  1311 سنة للحكم

 حلت التً االقتصادٌة األزمة أن ٌعنً وهذا الجدٌد، العهد سٌاسة علٌها أطلق البالد إلنعاش جدٌدة

 تضمنها التً الوعود فكل األمرٌكٌة الحٌاة مناحً مجمل فً بصماتها وتركت المتحدة بالوالٌات

 نرى ذلك خالل ومن األزمة من الخروج محاولة فً تصب كانت روزفلت لحكومة العمل منهاج

 فً العامة األوضاع هٌكل فً المهم العصب وأصابت األبواب كل طرقت قد كانت األزمة ان

 .األمرٌكً المجتمع

 العالم دول على االقتصادٌة األزمة تأثٌر       

 نظرا والمعاصر الحدٌث تارٌخه فً الرأسمالً العالم شهده ما اعنف من األزمة تعد       

 صناعة من االقتصادي النشاط أنواع مختلف شملت التً آثارها وتشابك وشمولٌتها وقوتها لشدتها

 لغاٌة األحوال أفضل فً واستمرت1393 خرٌف فً بدأت حٌث ومالٌة وتجارة وزراعة

 البالد على ثالثة أو عامٌن عن ٌقل ال ما مرور من بد ال كان انتهائها بعد وحتى ،1311صٌف

 الحكومات أخذت األزمة خطورة وإزاء األزمة، قبل ما مستوى إلى االقتصادي وضعها ٌعود لكً

 االنهٌار خطر من الرأسمالٌة اإلنتاجٌة المؤسسات إنقاذ اجل من سافر بشكل تتدخل الرأسمالٌة

 المستوردة السلع كمٌات على قٌودا   وضعت كما الهبوط، من السلع أسعار لحماٌة ضرائب بفرض

 تقتصر لم االقتصادٌة األزمة أن المدفوعات، ٌمٌزان ثم ومن التجاري بالمٌزان كثٌرا تخل ال بحٌث

 بفعل وذلك الرأسمالً العالم بلدان بقٌة إلى منها انتقلت ولكن األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات على

 تؤدٌه أخذت الذي المهم والدور الرأسمالً، العالم دول بٌن الحاصل والمالً االقتصادي الترابط

 اعتمادات تقدٌمها خالل من األولى العالمٌة الحرب منذ العالمً االقتصاد فً المتحدة الوالٌات

 تقدٌم عن المتحدة الوالٌات توقفت العالمٌة االقتصادٌة األزمة وبتأثٌر األوربٌة، الدول إلى ضخمة

 سد كٌفٌة األخٌرة مواجهة إلى الدول بتلك دفع مما الصناعٌة الدول إلى القروض من المزٌد

 مما صادراتها وزٌادة وارداتها تقلٌص على حاد بشكل مجبرة ثم من وأصبحت األرباح مدفوعات

 التً األموال رؤوس تصدٌر إعادة إلى باإلضافة كبٌر وبشكل األسعار، انخفاض إلى أٌضا أدى

 تقدٌم عن أٌضا   توقفت كما الخارج إلى قصٌر ألجل أقرضتها قد األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات كانت

 تظهر لكً ٌكفً هذا فكان األوربٌة، الدول إلى تقدٌمها على اعتادت التً الضخمة االعتمادات

 كل فً ٌؤثر وقلقا المال رأس حركة فً ضٌق مسببة العالم دول فً ثم ومن أوال أوربا فً األزمة

 إلى والمختصٌن الباحثٌن من عدد سعً المصرفً،فقد النشاط من ابتداء   االقتصادٌة النشاطات

 مختلفة أراء فظهرت االقتصادٌة، األزمة تفاقم وراء الكامنة العوامل لتفسٌر عدٌدة نظرٌات وضع
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 تقلٌص إلى ٌعود انه آخرون رأى حٌن فً االستهالك، نقص إلى السبب عزا ما منها الصدد هذا فً

 إلى أرجعها من وهناك األساسً، العامل هو الذهب إنتاج سمة إن غٌرهم وأكد االستثمار قرض

 المصرفً النظام إن األطراف بعض وعدت اإلنتاجٌة، والسلع االستهالكٌة السلع بٌن التوازن عدم

 إلى العلة وأرجع اللوم البعض وجه بٌنما االقتصادي، الثبات عدم مصادر من مصدر اكبر هو

 كبٌرة أعداد عن االستغناء نتٌجة البطالة انتشار أن بعضهم وجد كما األوربً، االقتصادي النظام

 المجموعة دورة مثل غرٌبة أمور إلى أرجعها من هنالك بل العلمً التقدم بسبب العاملة األٌدي من

 على ساعدت قد األمور هذه إن الواردة المعلومات تشٌر ذلك، كل وإزاء الطقس، وتغٌر الشمسٌة

 قٌم هبوط وهو الحقٌقً، السبب ننسى ال إن علٌنا األحوال كل فً ولكن االقتصادٌة األزمة اشتداد

 البورصة دور إبراز سبب أن اإلشارة سبقت نٌوٌورك،وكما والٌة فً المالٌة األوراق سوق أسهم

 ارتفعت فعندما االقتصادي، النشاط(  األساسً المحرك أي) ترمومتر عن عبارة الواقع فً أنها

 التصرفات من سلسلة عنه نتج مما ٌتشاءمون الخبراء بدأ قبل، من تعرف لم حدود إلى األسعار

 تأثرت وقد أسرع بشكل انهٌارها إلى أدى مما األوراق بٌع نحو والسعً التشاؤم زٌادة إلى أدت

 الجٌوش إلمداد الحربٌة المواد األسلحة صناعة هً واحدة صناعة اال األزمة بهذه الصناعات جمٌع

 إنهم إذ كثٌرا تجارها وربح األسلحة تجارة وانتعشت ٌلزمها، بما والجوٌة البحرٌة واألساطٌل

 كما. تفاقما األزمة ازدادت كلما سوءا ٌزداد كان والذي الدول بٌن القائم الصراع فرصة استغلوا

 فً أثرت وقد والتصرٌف، اإلنتاج بٌن التوازن اختالل إلى العالمٌة االقتصادٌة األزمة أدت

 بمقدار العام اإلنتاج انخفض فقد الفحم الثلث،فأما على ٌزٌد بمقدار العالمً اإلنتاج انخفاض

% 91حوالً والقطن% 11من أكثر االنخفاض معدل بلغ فقد الصلب الحدٌد واما% 11ٌزٌد

 ما إلى العالمً اإلنتاج مستوى تراجع إذ األزمة خالل اإلنتاج لهبوط النسبً اإلطار تحدٌد وٌمكن

 إلى كاملٌن عقدٌن بمستوى تراجعت الرأسمالً االقتصاد عجلة أي ،1313-1312عام علٌه كان

 .الوراء

 القائمة األرباح خفض إلى الحال بطبٌعة األثمان وهبوط الصناعة تقلص وأدى      

 التنظٌم إعادة بعملٌات قدما ٌسٌر ولكنه النشاط، وٌعرقل األعمال رجال عزائم وٌقوي والمتوقعة،

 فً وضوحا   وأكثر وطأة اشد آثارها كانت التً األزمة على تدرٌجٌا التغلب بها ٌتسنى التً

 الصناعً اإلنتاج أن حقٌقة االعتبار بنظر أخذنا ولو األخرى االقتصاد قطاعات بقٌة من للصناعة

 الدول من دولة وعشرٌن أربع لمجموع الصناعً اإلنتاج من% 81حوال ٌمثل كان األمرٌكً

 سوقا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات أصبحت نفسه الوقت وفً آنذاك العالم فً الكبرى الصناعٌة

 البلدان فً معدله بلغ العمال أجور فً انخفاض البطالة هذه ورافق الدول من لعدد كبٌرة استهالكٌة

 رأسمالٌة دولة اكبر ثانً تؤلف كانت ألمانٌا إن وبما ،1393عام علٌه كان عما% 81الرأسمالٌة

 ألف 12اشهرت األزمة سنوات وفً الثانً الموقع احتل االقتصادٌة باألزمة تأثرها ألن العالم فً

 من لتحمٌها الشرطة طلب إلى ألمانٌا فً الكبٌرة المصارف واضطرت اإلفالس رأسمالٌة مؤسسة

 المعروفة، المصارف من العدٌد افالس بعد ودائعهم مصٌر ٌخشون بدأوا الذٌن المودعٌن، جماهٌر



 
11 

 الواردات انخفضت كما األلمانٌة الصادرات قٌمة انخفضت األلمانٌة السلع على الطلب هبط وعندما

 ولتوضٌح لها، التجاري المٌزان فً عجز حدث وقد الكبرى الصناعٌة الدول من بأنها العلم مع

 نسبة ارتفعت فقد البالد فً العمل عن العاطلٌن إعداد إلى اإلشارة من بد ال أكثر المأساة أبعاد

 عام فً لتصل تماما النسبة هذه تضاعفت ثم% 99ٌقارب ما إلى 1311عام فً العاطلٌن

 ستة من أكثر العدد بلغ 1311عام وفً العمل، على القادرٌن األلمان مجموع من%88إلى1319

 المتحدة بالوالٌات الخاصة األلمانٌة التعوٌضات مسألة حل عدم ذلك جانب إلى عاطل مالٌٌن

 األزمة سنوات ذروة فً مارك ملٌون عشر أربع بلغت حتى األلمانٌة الدٌون األمرٌكٌة،فتراكمت

 سمً مرسوم 1311تموز18فً صدر الحالة هذه وإزاء االقتصادي نشاطها سٌر عرقلت والتً

 الوقوع خشٌة أبوابها، األلمانٌة المصارف جمٌع أقفلت المرسوم هذا وبموجب المصرفٌة باإلجازة

 ٌسحبون األمرٌكٌون سٌما وال األجانب المالٌون اخذ 1311اٌار أواخر منذ انه حٌث اإلفالس، فً

 من بأكثر قدرت كبٌرة مبالغ ألمانٌا من خرجت 1311عام ففً األلمانٌة المصارف من أموالهم

 النشاط إلى االقتصادٌة األزمة اثر امتد ذلك إلى باإلضافة األجنبٌة، األموال من مارك ملٌار

 أجبر وقد الزراعٌة الرهن ظاهرة برزت وقد الزراعٌة المنتجات أسعار انخفضت فقد الزراعً

 .ألمانٌا فً جدا حرجة االقتصادٌة األوضاع وأصبحت بالمزاٌدة، بٌوتهم بٌع إلى الفالحون

 وذلك تجارة -صناعة-زراعة عامة االقتصادٌة قطاعاتها تدهورت فقد برٌطانٌا أما      

 األراضً وتقلصت الزراعً اإلنتاج انخفض لذلك المختلفة صادراتها على الطلب النخفاض

 السبب وكان ابوابها، المنتجة المصانع من العدٌد أغلقت الصناعً الجانب وفً الزراعٌة،

 الصادرات على للطلب الحاد لالنخفاض ادى والذي الصناعً االنتاج معدل لهبوط الجوهري

 فرض خالل من البرٌطانٌة الحاكمة االوساط بعض اتخذتها التً القرارات عن فضال البرٌطانٌة

 فً استثماراتها وتقلص االقتصادٌة األزمة فترة خالل البرٌطانٌٌن المصدرٌن على شدٌدة قٌود

 استٌرادها، قٌمة لتسدٌد االجنبٌة والسندات الذهب بٌع إلى برٌطانٌا اضطرت وقد الخارج،

 التصدٌر فً حصتها انخفضت اذ األزمة، سنوات خالل البرٌطانٌة الخارجٌة التجارة وتدهورت

 لذلك% 18األزمة قبل حصتها كانت ان بعد فقط% 11حوالً بلغت حٌنما 1393 عام فً العالمً

 وكذلك العالمٌة، القتصادٌةا األزمة سنوات طٌلة كبٌرا عجزا البرٌطانً التجاري المٌزان سجل

 وهجرة البرٌطانٌة األموال هجرة إلى أدى الذي األمر البرٌطانٌة المصارف فً الذعر انتشر

 الحسم، سعر برفع تقاومه ان حاولت الذهب خروج البرٌطانٌة المصارف رأت وعندما الذهب

 األوضاع على خطٌرة انعكاسات لالزمة وكان بالضعف، آخذا   الجنٌه سعر ظل هذا رغم ولكن

 العموم مجلس قرب وصلت صاخبة مظاهرات برٌطانٌا عمت فقد برٌطانٌا، فً السٌاسٌة

 الثانٌة العمالٌة ماكدونالد رامزي حكومة استقالت ،وقد( البرٌطانً البرلمان) البرٌطانً

 من ائتالفٌة حكومة ماكدونالد وشكل االقتصادٌة، األزمة عالج فً فشلها بسبب 1311اب98فً

 اقتصادٌة سٌاسة انتهاج إلى الجدٌدة الحكومة فسارعت 1311اب91فً والمحافظٌن العمال حزبً

 عن بالتخلً قانونا  1311 أٌلول 91 فً البرٌطانً البرلمان فاصدر برٌطانٌا فً الوضع لمعالجة
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 برٌطانٌا خارج الذهب من ضخمة كمٌات خروج بعد  اإلسترلٌنً، للجنٌه كغطاء الذهب قاعدة

 النقدٌة األزمة أصبحت ثم البرٌطانٌة،ومن العملة فً الذهب قاعدة على المحافظة الصعب من جعل

 نهاٌة فً دولة 19حوالً الذهب قاعدة عن خروجها فً برٌطانٌا تبعت وقد عالمٌة أزمة

 عملتها تفقد ان إلى برٌطانٌا فً اإلسترلٌنً الجنٌه عن الذهبً الغطاء سحب وأدى ،1319عام

 المدة خالل قوتها دولة 11عمالت فقدت حتى امتدت ثم ومن قوتها، بها المرتبطة البلدان وعملة

 المرحلة تلك خالل البرٌطانٌة الحكومة اتخذتها التً اإلجراءات ومن ، 1311-1393عامً بٌن

 كمركٌة رسوما   برٌطانٌا فرض تضمن والذي ،1319 أب 91 فً  Ottawaاوتاوا مؤتمر عقد هو

 ذات الدول)لها التابعة الدول باستثناء العالم أنحاء كل من ألٌها الواردة األجنبٌة البضائع على عالٌة

 والضرائب، الرسوم كافة من وإعفائها( البرٌطانٌة اإلمبراطورٌة تضمها التً الذاتً االستقالل

 التجارة نظام على القائمة 1281عام منذ اتبعتها التً االقتصادٌة السٌاسة عن برٌطانٌا تخلت وبذلك

 فً العمل عن العاطلٌن عدد بلغ وقد الرفاه، مصدر برٌطانٌا إلى بالنسبة كانت والتً الحرة

 فً االجتماعٌة والفئات الطبقات جمٌع ان ٌنكر وال  عاطل،( 9,111,111)،1319عام برٌطانٌا

 بحكم أخرى دوال   ولكن األزمة آثار من كثٌرا   عانت بها المرتبطة والبلدان الرأسمالٌة األقطار

 التً النمسا مثل التأثر سرعة حٌث من باألزمة، تأثرها نسبة اختلفت محددة موضوعٌة عوامل

 واعتمادها االقتصادي لضعفها األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات بعد باألزمة تأثرت التً الدول أول كانت

 عبء من ما حد إلى خففت االقتصادٌة بالمناعة وصفه ٌمكن ما فان األجنبٌة، األموال رؤوس على

 القروض لهم فقدمت. مشاكلهم لحل حكومتهم من العون تلقوا الذٌن الرأسمالٌٌن كبار على األزمة

 . الحربٌة المعدات من مشترٌاتها ورفعت كمركٌة ضرائب وفرضت

 من بقعة كل إلى آثارها امتدت بل فقط، أوربا على االقتصادٌة األزمة آثار تقتصر ولم      

 فً مثٌل لها ٌسبق لم التً شمولٌتها 1311-1393عام أزمة خصائص ابرز وكان العالم بقاع

 الرأسمالٌة الدول إلى االقتصادٌة األزمة آثار انتقلت ومثلما الرأسمالٌة االقتصادٌة األزمات تارٌخ

 الدول فً االقتصادٌة الحٌاة إلى عمٌق وبشكل ذلك بعد األزمة تنتقل ان البدٌهً من كان المتقدمة

 صعوبات الدول هذه واجهت فقد الرأسمالً، العالم فلك فً متفاوتة بدرجات تدور كانت التً النامٌة

 االعتماد إلى الصناعٌة الدول توجه بسبب والغذائٌة األولٌة المواد من منتوجاتها تصرٌف فً كبٌرة

 الواقعة الفترة فً سائدةال العالمٌة األسعار معدل إلى فقٌاسا   وارداتها، وتقلٌص الذاتٌة إمكانٌتها على

% 11بمقدار والحرٌر% 18بمقدار األزمة أثناء فً السكر سعر انخفض 1393-1391عامً بٌن

 إلى انخفض األقطار هذه لمنتوجات بالنسبة األسعار معدل فان عام وبشكل% 31بمقدار والمطاط

 وتدنً النامٌة البلدان فً التصدٌر معدالت النخفاض وكان األزمة، قبل علٌه كان ما نصف حوالً

 تقلٌص إلى ادى مما شعوبها ابناء لدى الشرائٌة القوة تدنً فً الواضح أثره منتجاتها أسعار

 . استهالكها

  الدولٌة العالقات على وانعكاساتها( 1311-1393)  العالمٌة االقتصادٌة األزمة          
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 إلى تحولت دورٌة اقتصادٌة أزمات من 1291 عام منذ الرأسمالٌة المجتمعات عانت            

 فً متشابه مردودات ذات محدودة وقوانٌن عوامل عن والناجمة لها المالزمة خصائصها أحدى

 التطور بحكم وذلك عالمٌا   طابعا   الرأسمالٌة أالزمات اتخذت 1211 العام ومنذ ، العام إطارها

 هذا من اقتصادٌة أزمة اخطر إن ، البلدان بٌن المتبادلة االقتصادٌة العالقات على طرأ الذي الكبٌر

 ف1393ً عام خرٌف فً فجأة بوادرها ظهرت التً تلك هً الوقت ذلك فً العالم هزت النوع

 هذا قبل قرن نصف من أكثر منذ رأسمالٌة دولة اكبر تمثل كانت التً األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 إن إال ونتائجها دوافعها فً السابقة األزمات عن تختلف لم األزمة هذه إن من وبالرغم ، التارٌخ

 : هً الخصائص هذه ابرز ومن السابقة األزمات عن تختلف خصائص لها

 المتحدة الوالٌات كانت 1393 عام أزمة فً أما السابقة األزمات مركز هً أوروبا كانت ـ1

 .العالم دول وباقً أوروبا إلى انتقلت ثم األزمة مركز هً األمرٌكٌة

 األزمة هذه فً أما ، تقرٌبا   واحد وقت فً وتنتهً تبدأ السابقة االقتصادٌة األزمات كانت ـ9

 األوروبٌة القارة صعٌد فعلى محدودة عوامل بحكم وذلك البلدان حسب ونهاٌاتها بداٌاتها اختلفت

 . وفرنسا برٌطانٌا قبل ألمانٌا فً بدأت أنها

 ذلك ٌبدو كما الوقت ذلك حتى العالم بها مر اقتصادٌة أزمة وأعمق اخطر األزمة هذه كانت ـ1

 كانت معها األزمة جلبتها التً المادٌة الخسائر إن القول ٌكفً والحقائق األرقام خالل من واضحا  

 .دوالر ملٌار 111 ٌعادل بما تقدر التً األولى العالمٌة الحرب سببتها التً الجسٌمة الخسائر تعادل

 الزمنً إطارها حٌث من الوقت ذلك حتى التارٌخ عرفها اقتصادٌة أزمة أطول األزمة هذه تعد   ـ8

 األزمة هذه بٌنما ، العادة فً أشهر من ألكثر تستمر كانت ما السابقة االقتصادٌة األزمات فان ،

 انتهائها بعد وحتى1311 عام صٌف فً األحوال أفضل فً وانتهت 1393 عام خرٌف فً بدأت

 نشاطها ٌعود حتى أعوام ثالثة أو عامٌن إلى تحتاج كانت تأثٌرها تحت واقعة كانت منطقة أي فان

 . األزمة قبل ما مستوى إلى االقتصادي

 بمعنى عالمٌة لتصبح التارٌخ فً مثٌل له ٌسبق لم بشكل مختلفة بلدان إلى األزمة هذه آثار امتد ـ1

 .الكلمة

 هو الصناعً قطاع ،فكان السابقة االقتصادٌة األزمات تعرفه لم بشكل األزمة هذه أثار تشابكت ـ1

 مثل األخرى القطاعات كل لتشمل امتدت األزمة هذه أثار إن إال ، غٌره من تضررا   األكثر

 . والمالٌة والتجارٌة الزراعٌة

 الحقائق لبعض عام استعراض خالل من أكثر تتجلى ذكرناها التً الخصائص هذه إن             

 ٌزٌد بمقدار األزمة سنوات فً تقلص قد العالمً اإلنتاج مجمل فان ، ونتائجها باألزمة المرتبطة

 بلغ والصلب للحدٌد وبالنسبة% 11 عن ٌزٌد بمقدار اإلنتاج انخفض مثال   للفحم فبالنسبة الثلث عن
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 معدل بلغه ما أقصى تراوح بٌنما% 91 حوالً للقطن وبالنسبة% 11 من أكثر االنخفاض معدل

 %. 11 و 11 بٌن ما السابقة األزمات فً اإلنتاج تدهور

 : هً أبرزها من لكن كثٌرة هً حدوثها إلى أدت التً األسباب أما      

 لهذه وكانت مثٌل لها ٌسبق لم ومالٌة اقتصادٌة أزمة العالم فً حدثت 1393 خرٌف فً      

 بدأت ، الدولٌة العالقات صعٌد على أو لألنظمة الداخلً الصعٌد على هامة سٌاسٌة أصداء األزمة

 باسم التارٌخ دخلت التً 1393 األول تشرٌن 98 فً نٌوٌورك سوق فً مالٌة بضربة األزمة هذه

 ومما،  المواد أسعار بالتالً وانخفضت كبٌرا   انهٌارا   العمالت أسعار انهارت إذ،  األسود الخمٌس

 األزمة هذه  العالم فً برىك شركات إفالس إلى قاد مفاجئ بشكل حدث انه سوءا   الوضع زاد

 : العدٌدة أسبابها لها كانت العظٌم الركود باسم عرفت والتً العالمٌة االقتصادٌة

 والعالمً الدولً للتبادل كأساس العالم فً الموجود الذهب كمٌة قلة االقتصادٌٌن بعض اعتبر لقد ـ1

 من عامل قٌمتها وانخفاض الفضة كمٌات ازدٌاد األخر البعض اعتبر بٌنما،  األسعار تدهور سبب

 الفضٌة العملة على تعتمد التً الشرائٌة القوة من قللت الفضة كمٌات ازدٌاد الن،  األزمة عوامل

 . تجارتها تدهور إلى أدى الذي األمر

 الشرائٌة القوى وانخفاض األسعار تدهور بسبب الهائل الزراعً اإلنتاج فً الزائدة الكمٌات ـ9

 . متراكما   الزراعً اإلنتاج فأصبح الفالحٌن لدى

 ولم البطالة فانتشرت العاملة األٌدي من قللت،  بعدها أو الحرب أثناء الكثٌرة االختراعات إن ـ1

 إنتاج من أكثرت الضخمة الحدٌثة المكائن إن كما،  المصنوعات شراء العاطلٌن باستطاعة ٌكن

 مصانعهم لغلق المصانع أصحاب فاضطر،  لصرفها أسواق تجد إن دون فتراكمت البضائع

 .فأكثر أكثر الشرائٌة القوة وانخفضت البطالة فانتشرت

 وإنتاج التصنٌع على أكدت األولى العالمٌة الحرب بعد استقاللها على حصلت التً الدول إن ـ8

 العالمٌة التجارة على ذلك فأثر المستوردة البضائع على ضرائب ووضعت حاجاتها لسد البضائع

 تقلصا   العالمٌة التجارة وتقلصت الصناعً اإلنتاج وقل البطالة انتشرت 1311 عام وبحلول.  أٌضا  

 . عظٌما  

 األولى العالمٌة الحرب خالل األمرٌكٌة والصناعة األعمال رجال كان:  األمرٌكٌة األزمة أصل

 فقد فورد نظرٌة هذه وكانت 1313 عام بعد تستمر إن ٌمكن الصاعدة الحركة هذه بان ٌعتقدون

 سوق فً جدٌدة حاجات خلق:  األول باستمرار الصناعة لنمو شرطان ٌكفً بأنه ٌرى كان

 قوة زٌادة أدى الذي األمر،  العالمٌة األجور بإعطاء الحاجة هذه تغذٌة:  وثانً،  المستهلكٌن

 تقل أوربا قارة فً منافذه أخذت 1391 عام منذ الصناعً اإلنتاج إن غٌر،  الجمهور لدى الشراء

 الرخاء وإلنعاش ، 1319 عام فً كان الذي إنتاجها تقرٌبا   استعادة الحرب بعد أوربا الن وذلك، 
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 هذه وأول االصطناعٌة بالمنشطات ٌسمى ما إلى 1393- 1398 عام بٌن الرأي اتجه األمرٌكً

 ضخمة اعتمادات األمرٌكٌة المصارف وضعت الغرض ولهذا االعتمادات، تضخٌم المنشطات

 ألمانٌا مثل،  الوسطى أوربا خاصة وبصورة واألوربٌٌن األمرٌكٌٌن المنتجٌن تصرف تحت

 التً األولٌة المواد المتحدة الوالٌات تشتري إن شرٌطة جدا   كبٌرة اعتمادات تلقت فلقد والنمسا

 انهٌار حصل سنوات وبعد،  الغذائٌة الصناعات وخصوصا   والدوائٌة الغذائٌة الصناعات تحتاجها

 االقتصادٌة األزمة انطالقة وكانت 1393 األول تشرٌن 98 فً نٌوٌورك فً البورصة سوق فً

 . 1319 عام حتى العالم اجتاحت التً

 ولعل أوربا إلى المتحدة الوالٌات من امتدت األزمة إن سلفنا كما:  عالمٌا   األزمة انعكاسات      

 والنمسا ألمانٌا فً واالقتصادٌة المالٌة األحوال كانت وقد والنمسا ألمانٌا هما بها المتأثرٌن أول

 الدولتان هاتان شهدته الذي الظاهر الرخاء من الرغم على األولى العالمٌة الحرب منذ مزعزعة

 لهذا سببا   األخرى األجنبٌة والقروض األمرٌكٌة المساعدات وكانت،  1311- 1398 عام بٌن

 فً وهبوط بطالة من ذلك تبع وما 1393 عام األول تشرٌن فً األمرٌكٌة األزمة ولكن ، الرخاء

 المالٌة االعتمادات ثلثا فٌه استودع حٌث النمساوي المركزي البنك لزعزعة كافٌة كانت األسعار

 األجنبٌة االعتمادات خاصة خسارته مواجهة فً صعوبة النمساوي البنك ووجد النمساوٌة

 . النمساوي البنك مساعدة إلى النمساوٌة الحكومة واضطرت

 المستثمرون بدء حٌث أٌضا ألمانٌا فشملت بسرعة الوسطى أوربا األزمة عمت قد             

 لم 1311 تموز وفً ، بتموٌله ٌقومون كانوا كبٌر مصنع من أموالهم رؤوس ٌسحبون األجانب

 األلمانٌة الحكومة وحاولت المصنع هذا خسارة مواجهة من المصنع لهذا الداعم البنك ٌستطع

 الحكومة أعلنت عندئذ،  مكان كل فً الثقة بعدم جوبهت لكنها أجنبٌة مساعدات على الحصول

 أٌام بعد البنوك افتتحت ولما الزمن من مدة البنوك إغالق نفسه العام من تموز منتصف فً األلمانٌة

 األزمة أثرت وقد ، المالً التدهور دون تحول إجراءات اتخذت قد األلمانٌة الحكومة كانت

 البناء إعادة فً دور برٌطانٌا لعبت وقد،  أٌضا برٌطانٌا على وألمانٌا النمسا فً االقتصادٌة

 برٌطانٌا على دولة أي فً حادثة أي تؤثر إن الطبٌعً من وكان،  والنمساوي األلمانً االقتصادي

 التعوٌضات دفع إٌقاف عن هوفر هربرت األمرٌكً الرئٌس أعلن الوسطى أوربا دول إنقاذ وألجل

 وتعزٌز ألمانٌا لمساعدة مماثلة إجراءات األخرى األوربٌة الدول واتخذت عام لمدة ألمانٌا قبل من

 وقروضها التجاري ومٌزانها جدا   منتشرة البرٌطانٌة المالٌة المصالح كانت ولما ، اقتصادها

 الحكومة ضطرتا ، لالزمات جدا   حساس االقتصادي استقرارها علٌها استند التً واعتماداتها

 لبرٌطانٌا مفاجئة األلمانً البنك أزمة كانت لقد،  لمعالجتها سرٌعة إجراءات تتخذ إن إلى البرٌطانٌة

 األجنبٌة الدول وبدأت األلمانٌة البنوك غلق بسبب ألمانٌا من اعتماداتها سحب تستطع لم حٌث

 القاعدة من برٌطانٌا فخرجت البرٌطانً التجاري المٌزان زعزع مما لندن من اعتماداتها تسحب

 فً البرٌطانٌة البضائع سعر وتخفٌض عملتها تخفٌض إلى واضطرت 1311 أٌلول فً الذهبٌة

 المتحدة الوالٌات وبقٌت الذهبٌة العملة نظام من دولة 91 من أكثر خرجت وقد ، األجنبٌة األسواق
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 ٌكن ولم متأخر فرنسا على األزمة تأثٌر وكان ، الذهبٌة بالقاعدة متمسكة وفرنسا واٌطالٌا وألمانٌا

 ألمانٌا تدفعها كانت التً بالتعوٌضات خاصة بصورة تهتم كانت ففرنسا،  وبرٌطانٌا كألمانٌا عنٌف

 ألمانٌا تدفع إن اقترح الذي باتٌك ببرنامج عرف ما منها للدفع مشارٌع عدة واقترحت فرنسا إلى

 . البرنامج فً وضعتها التً الحقوق عن بعد فٌما تخلت فرنسا إن بل عاما   12 خالل التعوٌضات

 العالمٌة االقتصادٌة األزمة نتائج       

 :أهمها لالزمة عدٌدة نتائج هناك كان لقد            

 : العملٌة الناحٌة من. أوال        

 المتحدة الوالٌات فً العاطلٌن عدد بلغ إذ البطالة استمرار هً األزمة نتٌجة كانت            

 إن دولة كل فاضطرت عاطل ملٌون 1 من أكثر ألمانٌا وفً عاطل ملٌون 11 من أكثر األمرٌكٌة

 المستوردات على الجمركٌة التعرٌفة طرٌق عن وتحمٌها واقتصادها الذاتٌة مصادرها على تعتمد

 للبضائع العالمً التبادل على االعتماد وقل النقدي نظامها بتنظٌم حكومة كل اهتمت وكذلك

 .  العالمٌة للتجارة قاضٌة ضربة الخطوة هذه وكانت والخدمات

 : النظرٌة الناحٌة من. ثانٌا         

 النظام فهذا الرأسمالً النظام أزمة فهً عامة أهمٌة ذات أخرى نتائج لالزمة كانت             

 الفردٌة الحرٌة وعلى المنافسة خالل من األسعار تثبٌت وحرٌة االقتصادٌة الحرٌة على ٌعتمد

 عند،  الرأسمالٌة الدول ألكثر الرخاء ذلك فقدان إلى أدت االقتصادٌة األزمة ولكن عامة بصورة

 موجها   ٌكون إن على األزمة عملت حرا   االقتصاد كان إن فبعد الموجه االقتصاد نظام طبقت ذلك

 جعلها مما األمرٌن القت الرأسمالٌة الدول فأن وهكذا المشارٌع فً ضعفا   خلق مما،  الدولة قبل من

 إن علما  1311 عام بعد إال األوضاع تتحسن لم وعموما   جدٌدة عالمٌة سٌاسٌة أزمة لحدوث مهٌأة

 قبٌل األخٌرة السنة فً إال 1391 عام قبل منتشرا   كان الذي الرخاء استعادة تستطع لم أوربا

 .الثانٌة العالمٌة الحرب

 المصادر

 الحرب من العشرٌن القرن فً اوروبا تارٌخ جاسم، محمد احمد و كاظم حمٌد قحطان (1

 .9111، ،دٌالى قبرص فً التركً التدخل الى االولى العالمٌة

-1393 والنتائج االسباب األمرٌكٌة الُمتحدة الوالٌات فً االقتصادٌة األزمة ، محً متعب اٌمان(9

 الجامعة، التربٌة ُكلٌة منشورة غٌر دكتوراه أطروحة، االقتصادي التارٌخ فً دراسة 1311

 .9111، الُمستنصرٌة
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، دمشق، حمصً أنطوان ترجمة،  1ج، العشرٌن للقرن االقتصادي التارٌخ، أسالن شارل جان( 1

1332 . 

 رسالة، 1311-1393 العالمٌة االقتصادٌة األزمة سنوات فً مصر، خضٌر نعٌمة ثامر(8

 .9111، بغداد جامعة، اآلداب ُكلٌة، منشورة غٌر ماجستٌر

 دكتوراه أطروحة، 1311-1381 برٌطانٌا فً االقتصادٌة التغٌرات، العانً محمد كامل نشأت(1

 . 1331،  بغداد  جامعة، ُرشد أبن التربٌة ُكلٌة، منشورة غٌر

 أوربا فً االقتصادي التطور فً فصول، إسماعٌل محروس ومحمد عجمٌة العزٌز عبد محمد(1

 . 1321، بٌروت، العربً والعالم

 

  


