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 مقدمة :
اندلعت األزمة االقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية ، ومنها امتدت إلى باقي البلدان الرأسمالية  9191في سنة 

 والمستعمرات.

فما هي أسباب ومظاهر هذه األزمة داخل الواليات المتحدة األمريكية؟ وكيف انتشرت هذه األزمة في باقي العالم 

 الرأسمالي ؟ وماهي طرق مواجهتها ؟
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 األزمة االقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية :
 

 ارتبطت األزمة االقتصادية بطبيعة النظام الرأسمالي : (9
 

 سويق الداخليصعوبة الت: 

أسمالي وتقدم ابتداء من الحرب العالمية األولى، عرف اإلنتاج االقتصادي األمريكي تطورا سريعا بفعل تزايد التركيز الر

 . في المقابل فالدخل الفردي األمريكي لم ينمو إال بوثيرة بطيئة مما أدى إلى تضخم اإلنتاج.التقنيات واألساليب

 :صعوبة التسويق الخارجي 

عادت الدول األوربية بناء اقتصادها، وأصبحت تنافس الواليات المتحدة األمريكية في األسواق الخارجية . في نفس الوقت أ

تزايدت المزاحمة اليابانية. في ظل انتشار المنافسة األجنبية أخذت الدول الرأسمالية بالحماية الجمركية ) فرض قيود على 

 الواردات(

 : المضاربات البورصوية 

، عرفت أسعار األسهم ارتفاعا بنيويوركمام انتشار فكرة االزدهار األمريكي وتزايد المضاربات المالية في بورصة وول ستريت أ

 كبيرا إلى درجة أنها فاقت مداخيلها . فكانت النتيجة هي إفالس المساهمين.

 

 تدرجت مظاهر األزمة االقتصادية واالجتماعية على الشكل اآلتي : (9
 

ار انتش  -طرد العمال  -انخفاض األسعار. إفالس الشركات الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية والفالحين -تضخم اإلنتاج 

 وحدوث الهجرة القروية . -القيام باإلضرابات والمظاهرات  -انخفاض األجور -البطالة 
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 :األزمة في باقي العالم الرأسماليانتشار  
 

 

 انتقلت األزمة إلى باقي العالم الرأسمالي بطرق متعددة : (9
 

بعد اندالع األزمة سحبت الواليات المتحدة األمريكية رساميلها من الخارج، وبالتالي تضررت الدول األكثر ارتباطا بالرأسمال 

 المساعدات.األمريكي. في نفس الوقت استرجعت الواليات المتحدة األمريكية القروض الخارجية وخفضت 

* أدى نهج الحماية الجمركية إلى تدهور المبادالت الدولية، وتضخم اإلنتاج الصناعي في الدول الرأسمالية، وتراجع وثيرة 

التصنيع وبالتالي انخفاض الطلب الخارجي على المواد األولية التي تشكل صادرات المستعمرات. في نفس الوقت تزايد 

 االستغالل االستعماري.
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 :تماعية في باقي العالم الرأسماليتأزمت األوضاع االقتصادية واالج (9
 

 

 

 

: انخفض اإلنتاج الصناعي والفالحي وتراجعت المبادالت الدولية. في المقابل ارتفعت نسبة 9199-9191* في الفترة 

 البطالة.

لرأسمال األمريكي. في المقابل فبريطانيا وفرنسا * كانت ألمانيا أكثر الدول األوربية تأثرا باألزمة بفعل ارتباطها الشديد با

تأثرتا بدرجة أقل أمام اعتمادهما على المستعمرات. وتضرر اليابان من تدهور المبادالت التجارية فلجأ إلى إغراق األسواق 

  الخارجية بالبضائع الرخيصة.
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 :طرق مواجهة األزمة االقتصادية 
  

 :كية كنموذج عن الدول الديمقراطية( في الواليات المتحدة األمريNw dealنيوديل الخطة الجديدة ) (9
 

  والتي تضمنت اإلصالحات اآلتية: 9199وضع الرئيس فرانكلين روزفيلت الخطة الجديدة منذ سنة 

 موال.البورصة، وتخفيض قيمة الدوالر، ومنع تصدير الذهب واأل في الميدان المالي: فرض رقابة الدولة على األبناك و -

في الميدان الفالحي: تقديم تعويضات للفالحين الراغبين في تخفيض اإلنتاج، وتقديم مساعدات للفالحين المثقلين  -

 بالديون.

 في الميدان الصناعي: تقليص اإلنتاج وتخفيض مدة العمل. -

 تعويضات البطالة والتأمين على الشيخوخة، إحداث و في الميدان االجتماعي: إنجاز مشاريع كبرى لتشغيل العاطلين، -

 تحديد الحد األدنى لألجور. و  

  حيث انتعش االقتصاد األمريكي وانخفضت نسبة  9191 -9199أعطت الخطة الجديدة نتائج إيجابية في الفترة

كيين أصبحت هذه النتائج سلبية حيث تجددت مظاهر األزمة بسبب عدم التزام األمري 9191البطالة. لكن منذ 

  بإجراءات الخطة الجديدة.

 

 :(9191-9199عن األنظمة الفاشية ) تدخلت الدولة النازية األلمانية في االقتصاد كنموذج (9
 

 :لمواجهة مخلفات األزمة االقتصادية اتخذت الدولة النازية األلمانية اإلجراءات اآلتية

 رية.تحديد اإلنتاج واألسعار واألرباح، ومراقبة المبادالت التجا -

 فرض نظام التعاونيات المختلطة. -

 تخفيض األجور ومنع اإلضراب. -

 فصل المارك األلماني عن االرتباط بالذهب. -

 تشغيل العاطلين في الخدمة العسكرية اإلجبارية وأوراش األشغال العمومية وصناعة األسلحة. -

 :خاتمة
 .IIاندالع الحرب العالمية  مما أدى إلى، دوليةساهمت مخلفات األزمة االقتصادية في توتر العالقات ال 

 

 :المصطلحاتشرح 
 .الذي سجل بداية األزمة االقتصادية. و بالتالي اعتبره الرأسماليون يوما أسودا 9191أكتوبر  99الخميس  :الخميس األسود

 البالد في الفترة ، ينتمي إلى الحزب الديمقراطي ، حكمأشهر رؤساء الواليات م األمريكية :فرانكلين روزفيلت

 .عد من اهم أقطاب الحرب ع الثانية، وضع الخطة الجديدة . و ي9191 -9199                         
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