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لك نظام اق!صادي  ما هو ) مجمو&ة العالقات إالق!صادية و الس�ياس�ية ،القانونية وإالج�عية اليت حتمك سري احلياة  : متهيد

إالق!صادية يف جممتع ما يف زمان بعيِنه. و>ركز النظام إالق!صادي &ىل مجمو&ة العالقات والقوا&د وا6ٔسس اليت حتمك التفا&ل والت1ٔثري 

 املتبادل بني احلاVات الRرشية من Jة واملوارد الطبيعية والRرشية واملعرفOة والتقNية املتاLة من Jة Iٔخرى.

النظام إالق!صادي  Antonelli من النظام إالج�عي العام يت1ٔ_ّر به ويؤ_ِّر فOه. وعّرف Iٔنتونييل إالق!صادي جزءًا ال يتجزIٔ ف   

 Sompart ب1ٔنه مجمو&ة من العالقات واملؤسسات اليت متزي احلياة إالق!صادية مجلا&ة حمددة يف الزمان واملاكن. وهو عند سومiارت

  :املظهر اwي جيمع بني العنارص الثالثة التالية

  .ـ اجلوهر: Iٔي مجمو&ة اzوافع والبواعث اليت حترك الفعاليات إالق!صادية
ـ الشلك: Iٔي مجمو&ة العوامل إالج�عية واحلقوقOة والت1ٔس�س�ية اليت حتدد ٕاطار ال�شاط إالق!صادي والعالقات بني مجيع املسهمني 

 إالق!صادية �لمجمتع يف ال�شاط إالق!صادي كنوع امللكOة ونظام العمل ودور اzو� يف احلياة

 


� ا��دا��  �, ا��ظ�م  ا�

، ُوVد &رب التارخي ، حOث اكنت وسائل إالنتاج اليت اس�ت�د�ا اج�عي اق!صادياملشاعية البدائية متثل  Iٔول نظام      

ا6ٔفراد العلمية والعملية ضئي� Vدًا. �w مل >كن بوسعهم مواJة الطبيعة  إال�سان �س�يطة وبدائية، كام ان املهارات وكفائة

و¢مني تطلبات &�شهم ٕاال بتجميع Jودمه وتضافرها. اكن التقس�مي الطبيعي �لعمل يمت حسب اجل�س والسن.حOث اكنت &القات 

ملسا¦ن،وا6ٔدوات الزراعية، اخل)نتاج تعمتد &ىل امللكOة امجلاعية لوسائل )نتاج (Iٔدوات العمل، وا6ٔرض، وا  

يف كتابه  راس املال ان احلياة الRرش  اكنت &ىل شلك جام&ات و بدون طبقOة  Karl Marx’sولقد ذ¦ر لك من  اكرل مار¦س 

و اللك اكن  يقوم بدوره  من اVل البقاء  حOث اكن ´شرتك ال�ساء و الرVال يف معليات الصيد و مجع الغذاء و ال يت�لف ) 

يف   Frederick Engels  . و هذا ما ذهب « كذ�(1)فال او ال�ساء احلوامل  من ¸ب احلفاظ عن ال�سل الRرشي)ط
و اwى بني ان )نتاج  اكن بدائيا و لصاحل )رسة او القiي� مث تطور  .(2)بعنوان   اصل العائ� 1884الصادر  س�نة   كتابه 

البدايئ مË �لجميع  ياÊر .و بطبيعة احلال.، اكنت وسائل )نتاج يف النظام املشاعليمت  التبادل بني )رس و بني بعض العش

  Ëتعملها الناس يف ت�،ف1ٔدوات )نتاج و اليت اكنت  �س�يطة  و بدائية مÎل بعض )دوات املصنو&ة من احلÍارة  و اليت اس

ة  و ذ�  هبدف البقاء و اكن العمل يتطلب تضافر  املر�L  لصيد بعض احلوينات و جلىن بعض الÏر و بناء  البيوت الRس�يط

امجليع و العمل جامعيا و كقوة واLدة  ملواJة الطبيعة املوحشة يف ذ� الزمن. مفلكOة وسائل )نتاج اكنت مË �لجميع ¸لرمغ 

  من وجود بعض الوسائل اليت اكنت  مË لÖٔفراد �Õفاع عن انفسهم من احليواÔت ...

. وقد &اش )�سان يف مشا&ات قiلية م!وLد>ن &ىل Iٔساس قرابة اzم، Ùس�يطر &لهيم &ادات وتقاليد �س�يطة.اما احملاصيل  
اكنت قلي� ال Þاكد تفي LاVة إال�سان واكنت توزع بني Iٔفراد املشا&ة �شلك مÝساوي ودون تفاوٌت اق!صادي�w ، Û مل >كن 

ا6ٓخر>ن هبدف )س�تغالل . بدIٔت القوى إالنتاجOة �لنظام املشاعي البدايئ تتطور  هناك فائض من )نتاج ميكن اق!طا&ة من

�رس&ة Iٔكرب . ومع تطورها �ش1ٔ وتطور التبادل وامللكOة اخلاصة والتفاوت إالق!صادي بني ا6ٔفراد Iٔعضاء امجلا&ة، وIٔدى العمل 

                                                           
(1 ) Cohen, Gerald Allan. Karl Marx's theory of history: a defence. Oxford: Clarendon Press, 2000 . 
(2) Engels, Friedrich, and Lewis Henry Morgan. The origin of the family, private property and the state. Moscow: 
Foreign Languages Publishing House, 1978. 
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امجلا&ة البدائية وبدIٔ )نتاج امجلاعي والتوزيع العبودي ٕاىل مزيد من التفاوت إالق!صادي واكن السRب )سايس يف تفكك 

Iٔي فصل الرعي عن الزرا&ة ومتت  –املÝساوي �لناجت يقOد قوى )نتاج. وعندما مت Iٔول تقس�مي ٕاج�عي �لعمل &ىل نطاق واسع 

ي البدايئ. وبدا ظهور معلية )نتقال من النظام ا6ٔمويم اىل النظام ا6ٔبوي. هذا ما سهل Lدوث اهنيار Iٔكرب يف النظام املشاع

طبقات يف اîمتع الفقراء وا6ٔغنياء وبدا )س�تغالل حOث Lلت سلطة اîمتعات الطبقOة، املمث� ¸zو� اكلنظام العبودي 

  . و)قطاع حمل النظام املشاعي البدايئ

: مل >كن يف مقدور ا6ٔفراد مواJة الطبيعة ٕاال بتجميع Jودمه وتضافرها، ف!جمعوا حOهنا و شلكوا قiائل &القات إالنتاج �
و جام&ات ، و اكن اق!صاد القiي� يدور بصورة مشرتكة لت1ٔمني LاVاهتم عن طريق ٕاقامة &القات ٕانتاجOة قامئة &ىل 

توافر Iٔدوات معل �س�يطة م!اLة من الطبيعة مل Ùسمح õمتلكها امللكOة )ج�عية لوسائل إالنتاج، فاضطرارمه �لتعاون و 

6ٔش�اص Iٔو مجمو&ات معينة دا÷ل القiي�، بل اكنت مشا&ة و مشرتكة بني Iٔفراد القiي�. Iٔما ¸ل�س�بة لتوزيع املنتÍات 

�لمباد�، ٕاىل Iٔن . و مل Þكن هناك LاVة �لنقود و ا6ٔسواق )1(فاكن يمت مضن مكيات مÝساوية و قلي� �لحفاظ &ىل البقاء

 مت اس�ت�دام املقايضة الحقا.

: اكن النظام )ج�عي مiىن &ىل جتمعات Ùسمى العشرية و اكنت العشرية Iٔموية مث ومع تطور  التنظمي )ج�عي �

Iٔدوات إالنتاج Iٔصبحت Iٔبوية، واكن العرف هو Iٔساس الهيبة فمل Þكن zهيم دو� ذات قوانني مك!وبة كام مل Þكن هنا� 

 قOة و فروق : ا6ٔغنياء والفقراء، وبني السادة والعامل.طب 

õرز 6ٔول مرة مفهوم تقس�مي العمل مع ظهور الزرا&ة والرعي  و ز�دة )نتاج . و من بني التقس�مي )ج�عي �لعمل : �

 �لعمل. امه نتاجئ هذا التقس�مي �لعمل : قOام وتطور التبادل و ظهور �نة صنع )واين  مع ا�متهيد لتقس�مي اوسع

 حOث املشاعى نظام يف م!قدمة اجلد املراLل من اخلاص ا�متË  مر�L تعترب:    والطبقات اخلاص ا�متË ظهور �

 فكرة  بدIٔت و العشاÊرية و جام&ات يف �لعمل داعي يوVد ال واصبح مرتفع )نتاج اصبح )دوات يف �لوفرة ونÍOÝة

 ا�متË حب و )رسة مس�توى &ىل ا6ٔدوات ام!الك

و جتدر االشارة هنا أن النشاط االقتصادي للمجتمعات البدائية كان قائما على أساس املساواة و مشاركة  

الرجل و املرأة يف العمل معا، حيث ظهر أول تقسيم اجتماعي للعمل حسب اجلنس و العمل، فتخصص 

  لصيد و الزرعالنساء يف تربية األطفال و جين الثمار و أعمال البيت، بينما ختصص الرجال يف ا
  -احلق )بوي - احلق )مويم- نظام العشرية  - 

لقد اكن الRرش يع�شون &ىل شلك قطعان وحشود مÎل اسالفهم املبارش>ن وذ� طاملا مل تنفصل الRرشية لكيا عن 

ذ� عندما Ùشّلك اق!صاد بدايئ ومنا &دد الساكن تدرجييا انتظم اîمتع يف شلك عشاÊر واكن الناس املرتبطون ف	  احليوان.وبعد

ب�هنم õروابط القرابة اzموية مه وLدمه اw>ن يتجمعون من VIٔل العمل املشرتك ذ� ان الطابع البدايئ الدوات )نتاج الميكّن 

                                                           
1 
 .42< ذ �ه، ص ) �
& هللا 8���ر، $�*8 5
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النطاق الضيق îمو&ة من )فراد توLدمه صالت القرىب واحلياة امجلاعية.واكن )�سان البدايئ  من القOام ¸لعمل امجلاعي ) يف

    يعترب &ادة &دو « لك من الÞربطه قرابة دموية وحOاة جامعية يف صلب العشرية.

 نظام ا6ٔبوي وقد مر هذا النظام املشاعي البدايئ مبرLلتني رئ�س�يÝني هام مر�L النظام ا6ٔمويم ¢�هتا مر�L ال 

  Matriarchy Systemالنظام ا6ٔمويم  -

 

مر�L ¢رخيية يف تطور اîمتع البدايئ حOث اكنت ا6ٔم متثل اzور املس�يطر يف )ق!صاد )ج�عي. وقد ُوVد النظام ا6ٔمويم 

مجلاعي هو القا&دة، مل >كن خفالل املراLل اzنيا من التطور )ج�عي عندما اكن الزواج ا .بني مجيع الشعوب بال اس�ت�Nاء
معروفا من هو Iٔبو ا6ٔطفال. فاكنت ا6ٔم وLدها معروفة. ولهذا مل >كن من املمكن Iٔن ي�سب ال�سل ٕاال ٕاىل Vانب ا6ٔم واكن 

يوفر وس�ي�  –وهو حرفة الرVال  – )&رتاف فقط ¸لص� ا6ٔنثوية. واكن )ق!صاد القiيل لكه يف Iٔيدي ال�ساء. فمل >كن الصيد

ويف البداية اكنت ال�ساء معوما هن الاليت يقمن ¸لعمل الزراعي املنتج. واكنت ر&اية ا6ٔطفال والب�ت وتوفري  .�ش يعول &لهيا�لع 

الزاد والعمل يف احلقل والطه�ي، اخل، من وظائف ال�ساء. ومع ظهور Þربية املاش�ية بدIٔ دور املرIٔة يف الهبوط. وIٔصبح الرVل القوة 

  .اîمتع، وما� وسائل )نتاج واملاش�ية وبعد ذ� ما� العبيد ومن مث Iٔصبح رIٔس امجلا&ةاملنتÍة الرئ�س�ية يف 

  Patriarchy Systemالنظام ا6ٔبوي-

مس�توى ¢رخيي يف تطور النظام البدايئ يف مر�L تفككه ، وقد �ش1ٔ النظام ا6ٔبوي بعد النظام ا6ٔمويم. واكنت السمة النوعية 

يف )ق!صاد ويف لك طريقة احلياة يف جممتع العشرية. و�ش1ٔ النظام ا6ٔبوي يف الفرتة اليت Iٔدى فهيا Iٔول املمزية « س�يطرة الرVل 

ٕاىل التطور الرسيع �سORا �لقوى )نتاجOة والتبادل  –Iٔي فصل الرعي عن الزرا&ة  –تقس�مي ٕاج�عي �لعمل &ىل نطاق واسع 

  .املنظم وامللكOة اخلاصة والعبودية

ي والزرا&ة بدIٔ الناس تدرجييا يف ممارسة ملكOة املاش�ية والعبيد، اw>ن اكنوا يÝسلموهنم مقابل املاش�ية. ويف ظل ومع تطور الرع

Iٔو زواج الزمرة) وصار الزوج يعرتف به ٔ�ب لÖٔطفال، والزوVة )النظام ا6ٔبوي Lل الزواج الثنايئ حمل الزواج امجلاعي 

وLدة ٕاق!صادية فوق لك  –اليت يصل &ددها ٕاىل مائة خشص Iٔو Iٔكرث  –وا6ٔطفال ي�متون ٕاليه حبق امللكOة. اكنت العائ� ا6ٔبوية 
ائ� ا6ٔبوية ٕاىل &ائالت صغرية تقوم &ىل يشء. وقد Iٔدى املزيد من تطور القوى )نتاجOة وامللكOة اخلاصة والتبادل ٕاىل انقسام الع

  .الزواج الواLدي

  

  

  :   Bondage System االستعبادى النظام

قiل امليالد و اس�متر ٕاىل #اية القرنني  4000 – 3000حوايل  بدا نظام الرق ¸لÝشلك عقب اهنيار النظام املشاعي �

 اكنت . الثالث و الرابع امليالدي يف شامل ٕافريقOا و Iٓس�يا و ازدهر يف اليوÔن و روما ٕاىل #اية القرن اخلامس امليالدي

 العبودي النظام يف ةالسائد إالنتاج &القات Iٔساس Ùشلك العبيد مالك قiل من والعبيد )نتاج لوسائل اخلاصة امللكOة
 :)1(و هناك &دة عوامل سامهت يف ظهور هذا النظام )ق!صادي،و Iٔمهها .

 التقس�مي )ج�عي املس�متر �لعمل. -
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 ظهور ٕاماكنية العمل الفردي نÍOÝة تطور وسائل و ٕانتاجOة العمل. -

 ظهور امللكOة الفردية و ما Þرتب عهنا من &القات اق!صادية Vديدة  -

 والعبودية الرّق  ظاهرة ا6ٔفالطونية املدرسة جتد ٕاذ. مدارسها اخ!الف حسب الرّق  يف الفلسفة نظر وJات وختتلف �

 فهو اليوÔنية يتلكم وال يوÔنيا >كن مل ٕا�سان لكّ  Iٔن يعتقدان Iٔرسطو و Iٔفالطون  من لك واكن طبيعية، �رشيّة ظاهرة

 مدارس &ارضت املقابل يف. �ليوÔنيني عبدا >كون 6ٔن املناسب الRرشيّ  النوع بذ� و>كون م!وحش، õرõريّ  ¸لتايل

Iٔو العبودية البيOÝة، واكن » العبودية ا6ٔبوية«واكنت العبودية يف Iٔوىل مراLلها Ùسمى  .الضيق ا6ٔفالطوين ا�هنج فلسفOة
 &دد ا6ٔرقاء قليًال، واكن الس�يد ما� الرقOق ´ش�تغل يف ا6ٔرض مع Iٔرقائه.

Iٔسلوب إالنتاج يف نظام الرق ¢رخيه Lني صار اس�تغالل الرقOق هو السائد يف معلية إالنتاج، وLني انقسم  اس�هتل �

تَِغلِّْنيَ  ْ�ِّني » ا6ٔس�ياد«اîمتع ٕاىل طبق!ني م!ناحرتني: املُس تَغَل ْ�ويضم+ جممتع الرق ٕاىل هاتني الطبق!ني ف*ة ». الرقOق«واملُس

ن يف ظل هذا النظام اîمتع الطبقي، وIٔحضت الس�يطرة ا6ٔحرار اكِحلرفOني و الفالLني الص غار و التÍار واملرابني. و Þَكو-
 الس�ياس�ية مقصورة &ىل طبقة ا6ٔس�ياد يف اîمتع ( &القات إالنتاج / الشلك).

  : العمل ادوات ـ الرقOق  اîمتع يف احلياة رشوط

 اكن Lني يف املادي، لٕالنتاج ا6ٔرقاء فOه ختصص اجلسدي، فالعمل اwهين، والعمل اجلسدي العمل بني التناقض وظهر    

 هبذه �لقOام التفرغ ٕان. والفن وا6ٔدب والشعر والفلسفة والس�ياسة احلكومOة ¸ٕالدارة معلوا اw>ن ا6ٔس�ياد نص�ب من اwهين العمل

  .الRرشي اîمتع وتقدم إال�سانية والعلوم املعارف تطور يف ٕاجيايب Iٔ_ر « اكن ا6ٔعامل

  .مهنم...اكرث ميË من الس�يد و   بعددمه التفاخر يمت اكن و لس�يده مË  و )ش�ياء من ش�يئ الرقOق  

   ...ق!6 حىت و رضبه و بيعه العبد ملا� حيق -

  ... ¸لزواج هلم مسح اذا �لس�يد مË اوالدمه و  ارسة Þكو>ن  �لعبيد حيق ال  -

 و البدائية،  احلرث )ت و  احليواÔت و اك6ٔرض  العمل ادوات من جزء  العبيد  اكن   : الرقOق اîمتع يف إالنتاج &القات 
   الرق مر�L يف )نتاج اكن. الفالLني طبقة و )حرار  يليق ال املوايش Þربية و  الزرا&ة يف و اليدوي  العمل اىل ينرض  اكن

  .اكرث ال الرضورية LاجOاهتم لسد �لعبيد مNه القليل  و  الس�يد اىل ا#لبه يذهب و  م!واضعا

  .الفائض املنتوج و الرضوري املنتوج قسني اىل املر�L هذه يف إالنتاج فقسم

  .�لس�يد  ¸لعمل القOام و  LاجOاهتم لسد  �لعبيد متنح )نتاج و  احلبوب من مكية  مÎل اكن و: الرضوري املنتوج

  الس�يد ي1ٔ÷ذها و )كرب ال�س�بة ميثل و: الفائض املنتوج

  بعدة قاموا �w و اس�تغالهلم مت و   الرق نظام مر�L  يف  تعاسة العبيد  &اش لقد:   الرق نظام يف )ج�عي التنظمي 

  ...لزراعته ا6ٔرايض  ام!الك يف حقهم و  الكرمية احلياة  يف حبقوقهم طالبوا و املزارع  من فروا و ثورات
  : التÍارة و النقود و الرق

 Lدود جتاوزت اليت ا6ٔسواق و�ش1ٔت مNظمة، جتارة ٕاىل م!درVاً  حتوالً  حتّول اwي البضائع تبادل الرق نظام ظل يف وظهر

 التبادل وتوس�يع �لسوق  ا;صصة السلع من إالنتاج مكيات Þزايد Iٔدى وقد. اخلارجOة ¸لتÍارة ´سمى ما وظهر الواLدة، اzو�

 ٕاىل وظهر ما، Lد ٕاىل سائداً  الطبيعي )ق!صاد وظل الرقOق، معل حساب &ىل والرثوة امللكOة يف التفاوت Þزايد ٕاىل التÍاري
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 )ق!صادي ال�شاط واعمتد. الرئ�سة إالنتاج وس�ي� ا6ٔرض وظلت). اس�هتالك ـ توزيع ـ تبادل ـ ٕانتاج( التباديل )ق!صاد Vانبه

   .احلريف إالنتاج ظهور مع املاش�ية وÞربية الزرا&ة &ىل

  متثل النقدية السلع اكن حOث. سلعة – نقدية سلعة – سلعة Ùسمى  بقا&دة تمت التبادالت اكنت  النظام هذا ضل يف -

  ...السمك و اجللود و امللح  مÎل املنطقة يف التبادل كثرية و  &لهيا املتعرف  املنتÍات  ا#لب و امه

 اق!صاد�ت يف �مة ماكنة حتتل بدIٔت اليت النقود ظهرت املنظمة التÍارة تطور ومع: الربوي املال راس و  التÍاري املال راس

 ب تقوم وس�يطة  فOئة ظهرت  البعض بعضهم عن املنتÍني بعض تبا&د �سRب و  �لتبادل ¦وس�يل  النقود ظهرت. الرق جممتع

 مسى ما ا>ه و البع مثن و الرشاء مثن بني الفرق من ¦بري  مال راس ¦ون الفOئة هذه و  املنتÍات بيع و املنتÍني من  الرشاء دور
  .التÍاري املال الراس ب

  لالس�ياد القروض يقدمون  )موال رؤوس احصاب  بعض اكن و  املر�L نفس يف  فقد الربوي املال �لراس ¸ل�س�بة اما

  .فائدة معدل  مقابل

  

  يفقدون و عبيد اىل الRرش انواع بعض تصنيف  اىل تؤدى  اىل )س�باب من مجمو&ة اىل  تقس�ميها ميكن و:   الرق مصادر

  : الفالسفة بعض مNظور  حسب  و الوضعية  القوانني  بعض حسب حرهتم و ٕا�سان�هتم

 تع�ش وروما ٔ�ث�Nا القدمية املدن اكنت Lني....÷اصة  الوسطى العصور يف  م1ٔلوفا امرا  التÍار من  العبيد رشاء اكن:   الرشاء
  .  هبم ويتاجرون بعيده بالد من و)طفال وال�ساء الرVال خيطفون اكنوا اw>ن البBار قراصنة من )رقاء  )رسة ملكOة &ىل

 مهنم امحلاية طلب و الغنية )رس بعض من امحلاية طلب اىل الناس من ¸لكÎري يدفع املدقع الفقر و   اجلوع اكن:  الوالء      

   . عبدا لتب�Oه طقوس و بقوانني يمت هذا و  مواىل عبدا فOصبح  الرشب و )لك مقابل و   zهيم Dعبد العمل مقابل

 اث�Nا يف شائعا )والد بيع واكن ، ٔ�رقاء القارص>ن اوالده بيع لالب جتزي القدمي الرشع يف )بوية السلطة اكنت:  )والد بيع  

 يف و عرش اخلامس القرن لغاية  فر�سا من لك يف Dعبيد )بناء بيع عرف و الفقراء بني ÷اصة امليالد  السادس القرن حىت

  .الصني و اليا¸ن يف كذ� Lدث هذا و اîا&ات من خوف ذ� و عرش الثاين القرن يف  ٕاجنلرتا
 و ٕا�سان�هتم  يفقدون و عبيد اىل الRرش انواع بعض تصنيف  اىل تؤدى  اىل )س�باب من مجمو&ة اىل  تقس�ميها ميكن و   

  : الفالسفة بعض مNظور  حسب  و الوضعية  القوانني  بعض حسب حرهتم

  . حرا ابوه اكن ولو  عبدا يصبح اجلديد املولود و ¸لوالدة ملالكه عبدا يعترب الرقOقة اõن : الوالدة  

>ْن   -zى املد>ن اكن:  اwن بوفاء يقم مل اذا حريته فقدان اىل )مر به يصل قد  ديونه دفع &ىل  يقدر ال ا<zن واكن ، اÊاÕ� 

س�تويف يORعه Iٔن Iٔو ، اz>ن وفاء مقابل ´س�ت�دمه Iٔن يف احلق    . ا�مثن ́و

 اîين اىل وÙسلميه وبيعه اîرم ¸سرتقاق العرف او القانون ´سمح و  عبدا يصبح ¸ن صاحiه &ىل حيمك بعض اكنت:  اجلرمية  

 >رثه او ا&دامه قiل ب1ٔموا« يترصف حىت حريته من وحيرم مملواك عبدا يعترب ¸ٕال&دام &ليه احملكوم اكن روما ويف. Dعبد &ليه
 عبدا اكن اذا اما ، حرا اكن اذا ل�سرتقه مNه املرسوق اىل ´سمل فاكن السارق ذ� ومÎل ، اzو� اىل اموا« وت�!قل ورIؤه

 قوامئ يف الÝسجيل من ا�هترب او اجلندية من اكلهرب الرق اىل يؤدي روما يف العامة اجلرامئ بعض جزاء واكن ، الق!ل جفزاؤه

 التجنيد جسالت يف او املالية الرضائب

 .   
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 ;  النظام )ق!صادي  عتد اليوÔن   
تقع بالد اليوÔن يف القسم الرشيق من السواLل اجلنوبية 6ٔور¸ اليت تطل &ىل البحر املتوسط و ¸لتBديد فه�ي تقع يف اجلزء 

مك ولكهنا حتتل موقعا ممتازا  300لكم و عرضها  400طولها عن  الغريب من ش�به جز>رة البلقان و بالد اليوÔن بالدصغرية ال>زيد
فه�ي يف مNطقة م!وسطة بني قارات العامل القدمي Iٔور¸ و Iٓس�يا IٔفريقOا قريبا من مركز احلضارات الرشقOة القدمية تبدL Iٔدود هذه 

بونزي من Jة الرشق يقع حبر ٕاجية اwي البالد من Jة الشامل مبقاطعة Ùساليا و مقدونيا و يف اجلنوب ت�هت�ي �ش�به جز>رة البلو 

 يفصل بالد اليوÔن عن Iٔس�يا الصغرى ، و من Jة الرشق الغرب عن ٕايطاليا و صقلية 

 اîمتع اليوÔين :املطلب الثاين 
�سان يف ماكن معني ÷الل زمن حمدود ، و هذا مما Iٔدى ٕاىل õروز ثقافات و Iٔسس يRىن &لهيا يه ٕانعاكس ل�شاط االٕ  احلضارةٕان 

 اîمتع اليوÔين 

/ Þر¦يبة اîمتع اليناين طبقOا يتكون من  ٔI: 

 : ا6ٔحرار /1

 ـ طبقة النبالء و ا6ٔغنياء و &ىل رIٔسها احلامك و &ائلته

 الفالLنيـ طبقة Iٔحصاب املهن اكلصناع و التÍار و 

 : العبيد /2
 ـ اw>ن اكنوا يقومون ¸خلدمات يف البيوت و احلقول

 : طبقة اV6ٔانب /3

 ـ اw>ن يقميون يف البالد قصد العمل يف التÍارةو الصنا&ة

Qٓلهة فهناك ٕا« السامء ، ٕا« القمر ، ٕا« ب / ...........الروI ٓلهة م!عددة جفعلوا للك مظهرI نيون وجودÔاحلرب ،  : ٕاعتقد اليو

 .. ٕا« الوقت

  .و تفنن اليوÔن يف Þكرمي Iٓلههتم بNRاء املعابد و حتت ال�ثيل و ٕاقامة حفالت و �رVاÔت ÷اصة هبم
 

 

   الفكر )ق!صادي الروماين :  النظام )ق!صادي  اليوÔين  
بعبارة اخرى مل ´سامهوا مسامهة فعا� يف ان مسامهة الرومان يف دراسة املسائل )ق!صادية قلي� ول�س لها ماكنة تذ¦ر Iٔو 

ٕاضافة Iٓراء Iٔو مفاهمي �مة �لفكر حOث اكن شغلهم الشا#ل الف!وLات وتوس�يع الطرق والقانون لتنظمي شؤون )فراد ولكهنا ال 

مشلت نظر�هتم  ختلوا من ش�تات افاكر اق!صادية مÎل مس1ٔ� الفائدة وفكرة املباد� ووظائف النقود وا6ٔمه هو تطور امللكOة ولقد
القوانني والÝرشيعات اليت وضعت من قiل الرومان يف العقود ومسائل املرياث والوصية وتعد القوانني ÷ارطة طريق ٕالدارة البالد 

  الرومانية املرتامOة )طراف ومن مضن القوانني املوضو&ة تعرض املرشوع القانوين لبعض )فاكر )ق!صادية .

 
  

 Feudal System : إالقطاعي النظام
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قد بدIٔ النظام إالقطاعي ¸ق!طاع امللوك وا6ٔمراء مساLات من ا6ٔرايض ٕاىل من يدينون هلم ¸لوالء ، وذ� مدى 
حOاهتم ، مث Iٔصبح ذ� Iٔمًرا وراثًيا ، ف1ٔمري إالقطاعية هو احلامك املطلق يف ٕاقطاعيته ، هو املا� للك يشء والباقون عبيد ، ال 

سقوط إالمرباطورية الرمانية الغربية   بيد الربõر من إالفرجن   476شلكت س�نة  .ال من ٕاقطاعية ٕاىل ٕاقطاعية ميلكون حق )نتق

م، وانقسمت ٕاىل رشقOة 375حOث  Iٔن إالمرباطورية الرمانية  د÷لت مر�L الضعف س�نة   Feudal systemو الوندال 

 م. و بعد سقوط  )مرباطورية الرمانية و  بدIٔت مر�L النظام  إالقطاعي   او ما ´سمى  عرص الفOودالية. 395وغربية س�نة 

طاعي سلطات Iٔخرى حصل &لهيا واملمتث� يف القامئة ومل >كن مساوئ النظام إالقطاعي يف اجلانب املايل حفسب ، بل اكن لٕالق

 : الطوي� من الواجiات التالية اليت يؤدهيا الرقOق �لام�

 .ثالث رضائب نقدية يف العام -1
 .جزء من حمصو« وماش�!ه -2

 .العمل خسرة كثريًا من �Iٔم الس�نة -3

 .Iٔجر &ىل اس�تعامل Iٔدوات املا� يف طعامه ورشابه -4

 .ح بصيد السمك Iٔو احليوان الربيIٔجر �لسام -5

 .رمس ٕاذا رفع قضية Iٔمام حمامك املا� -6

 .ينضم ٕاىل فOلق املا� ٕاذا �شRت حرب -7

 .يف!دي س�يده ٕاذا Iٔرس -8
 .يقدم الهدا� الõن املا� ٕاذا ريق ملرتبة الفرسان -9

 .رضيبة &ىل لك سلعة يORعها يف السوق -10

 .املا� نفسها ب1ٔس�بو&نيال يORع سلعة ٕاال بعد بيع سلعة  -11

12-  ً̧  .´شرتي بعض بضائع س�يده وجو

 .غرامة ٕاذا Iٔرسل ابنه ليتعمل Iٔو وهبه �لك�Nسة -13

 .رضيبة مع Iٔذن املا� ٕاذا Þزوج هو Iٔو LIٔد Iٔبنائه من ÷ارج الضيعة -14

Iٔ Ôًن يف!دهيا ب1ٔجر ، وقد بقي حق ا�لي� ا6ٔوىل! ويه Iٔن يقيض الس�يد مع عروس رقOقه ا�لي� ا6ٔوىل، واكن ´سمح « IٔحOا -15
 .بصورته هذه يف ¸فار� ( ويه Iٔكرب مقاطعة يف Iٔملانيا الغربية ، &امصهتا مو�شن ) ٕاىل القرن الثامن عرش

 .وراثة Þركته بعد موته -16

 .رضيبة س�نوية �لك�Nسة ، ورضيبة Þراكت �لقائد اwي يدافع عن املقاطعة -17

 îمتع العبوديخصائص ال�شاط )ق!صادي يف ظل ا : 

تقس�مي العمل &ىل Iٔساس طبقي اج�عي ٕاىل: معل جسدي و Iٓخر ذهين، فالعمل اجلسدي: ختصص « ا6ٔرقاء    -

لٕالنتاج املادي، فقد اخ!صوا يف ا6ٔعامل البناء و الÝش�Oد و املنامج و شق الطرقات...، يف Lني اكن العمل اwهين 
 .من نص�ب ا6ٔس�ياد 
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وظهر يف ظل نظام الرق تبادل البضائع اwي حتّول حتوًال م!درVًا ٕاىل جتارة مNظمة، و�ش1ٔت ا6ٔسواق اليت جتاوزت  -

 Lدود اzو� الواLدة، وظهر ما ´سمى ¸لتÍارة اخلارجOة. 

  .مع تطور التÍارة املنظمة ظهرت النقود اليت بدIٔت حتتل ماكنة �مة يف اق!صاد�ت جممتع الرق -

  .ج�عية بني الطبقات ) الواجiات -

Ëات املiات السادة  واجiمن النبالء و    واج

  الفرسان

  واجiات طبقات الفالLني و )قNان

يقدم )قطا&ات  اي  -

  )راض  لطبقة )س�ياد

-  Ëدمة امل÷  

  مجع الرضائب « نقدية و عي�Oة -

  مNارصة املË يف احلرب -

  تقدمي املشورة -

  تقدمي )راض  �لفالLني -

  الفالLني حامية -

اسÏÝر )راض لصاحل  طبقة السادة   -

Ëبوسائلهم اخلاصة و  و لصلح امل  

-  Qه  الفالVياد يف انتا�القOام مبسا&دة ا6ٔس
  Iٔو احلريف و يف اعامل الب�ت  مببد

 …corveeالسخرة 

  اخلدمة العسكرية -

Lدى : إالقطاعي نظام عهد  يف الزرا&ة نظام - ̧ٕ   الطرق التاليةاكنت الزرا&ة و املزارع  Þزرع 

ا النظام من الزرا&ة يقوم &ىل غرس لك انواع احملاصيل  يف نفس ذو ه One field Sustem: نظام  احلقل  الواLد �
املزر&ة  و لعدة س�نوات م!تالية  و بطبيعة احلال اكن )نتاج م!واضعا و ضعيف س�نة بعد س�نة  لتناقص خصوبة 

  )رض .

  الزرا&ة ¸لتناوب بني حقلني لتÍديد اخلصوبة.تمت Two field System: نظام احلقلني �

تقسم )راض اىل ثالثة  حقول  حOث يمت  اس�تغالل  حقلني و Þرك  Three Field System: نظام احلقول الثالثة �

 .الس�تغال«  ¸لتناوب بعد لك س�نة الثالث  

 : إالساليم  )ق!صادي  النظام

: مفهوم )ق!صاد يف ا�لغة و )صطالح الرشعي : )ق!صاد  لكمة اغريقOة  تعين تدبري الب�ت . اي اج�ع  و اشرتاك   اوال

)فراد  يف العائ� الواLدة و التعاون لت1ٔمني املال من ÷الل انتاج السلع و اخلدمات. مث توسع هذا املفهوم ل�شمل لك العائالت 

  لÖٔموال العامة و توزيعها. و )ق!صاد لغة والتوسط و )عتدال و اس�تقامة الطريق. و اzو� يف ¦يفOة Ùس�يريها

و )ق!صاد يف )صطالح الرشعي  هو  مجمو&ة القوا&د وا6ٔحاكم اليت تنظم احلياة إال�سانية  و هو كذ� مجمو&ة ا6ٔحاكم 

  والس�ياسات الرشعية اليت يقوم &لهيا املال وترصف إال�سان فOه.

 النظام )ق!صادي  إالساليم خصائص 
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 إال�سان يصلح مبا والعاِلم ا6ٔش�ياء، ومiدع العباد ÷الق تعاىل هللا هو فواضعه ا6ٔخرى، ا6ٔنظمة عن مس�تقل ، ر¸ين نظام   -

 والت1ٔ_ر واخلط1ٔ  والنقص، اجلهل صفاهتم Iٔمه ومن الRرش، صنع من ا6ٔخرى ا6ٔنظمة ب�k وا6ٔزمان، ا6ٔما¦ن اخ!الف &ىل

من اخلط1ٔ الكiري وصف نظام إالسالم ب1ٔنه اشرتايك، Iٔو رIٔساميل، Iٔو #ري ذ�، وٕان اكن يلتقي مع لك من ا6ٔنظمة و  .¸6ٔهواء

   .السائدة يف بعض ا6ٔمور، ٕاال Iٔنه خيتلف عن مجيعها يف Iٔمور Iٔخرى �مة اخ!الفًا Vذر�ً 
  .و)جهتاد اكٕالجامع مهنام تفرع وما. والس�نة الك!اب يف املمتثل إالساليم الÝرشيع هو النظام لهذا الوحOد املرجع -

 ويتقOد الن�OR، والقمي ا6ٔ÷القOة، املبادئ >راعي -  )ق!صادي اجلانب ومهنا - ا;تلفة جوانبه يف ب1ٔنه إالساليم النظام >متزي -

 واحلياة، اz>ن،:ويه احلياة يف الكربى امخلسة املقاصد &ىل ¸حلفاظ Ùرشيعاته ُوتَعىن السلمية، الفطرة &ىل ¸حلفاظ ويلزتم هبا،

  .واملال والِعرض، والعقل،

 Þرش�يد املال العام  -

 &دم Þكني السفهاء من املال  -

 اىل Vانب حتقOق  الرفاه )ج�عي  فهو يقصد  ا�هتذيب )÷الق و السمو الروQ و ÷لق التعاون )ج�عي. -

 حترمي الرشوة و اس�تعامل )موال يف  ا&الء الباطل  -

طالحOة النظام )ق!صادي إالساليم للك زمان و ماكن 6ٔنه يÝسم ¸لواقعية و ÷دمة )�سان و تطو>ره  و هو اz>ن  -

L¸( ث جعلOن  ح<zيايس و )ج�عي  و )ق!صاد جزء من هذا ا�ة إالساليم مجع بني  النظام )ق!صادي  ، الس

 يف لك املعامالت ) اذا اكنت تعرض  نص قرIٔين او مقصد من مقاصد الرشيعة.

 مصادر النظام )ق!صادي إالساليم 

مصادر النظام )ق!صادي إالساليم يه ¸لرتت�ب القرIٓن الكرمي والس�نة النبوية مث إالجامع والقOاس واملصلBة املرس�       

  وحنوها من Iٔد� الرشيعة .

  تنقسم امللكOة اىل ثالثة اقسام يه : :  النظام )ق!صادي )ساليمامللكOة يف 

جياد هللا تعاىل مما ميلكه معوم ا6ٔمة دون اخ!صاص اLد بعينه به. فا6ٔهنار و الرباري و ا6ٓ¸ر.  - ̧ٕ امللكOة العامة: ما وVد 
  اõن عباس قال رسول هللا: (املسلمون رشاكء يف ثالث يف املاء و الpٔ و النار).  عن

ملكOة اzو�: يه امللكOة اليت Þكون �Õو� و مواردها لب�ت مال املسلمني يترصف فهيا ويل Iٔمر املسلمني مبوجب ما   -

  تق!يض املصلBة العامة.  موارد ملكOة اzو� (ب�ت مال املسلمني) :

 اخلاصة: ويه ما اكنت لفرد او îمو&ة من ا6ٔفراد &ىل سORل )شرتاك كمتË إال�سان �لمسكن و املر¦ب.  امللكOة  -
 :    انتقادات  �لنظام )ق!صادي )ساليم 
   : Iٔنتقاد )ول 

وجيربمه &ىل اLرتام  مشلكة إالق!صاد إالساليم اف!قاده اىل الواقعيه فهو يدعي انه س�يقيض &ىل احصاب املصاحل الشخصيه

املصلBه العامه وبنفس الوقت هو يعطي صالحOات ماليه &ليا لويل ا6ٔمر وهذا بنظري تناقض 6ٔنه من املس�تحيل ان يلزتم ويل 

)مر ¸ملصلBه العامه &ىل حساب مصلحته اخلاصه .البقاء لÖٔقوى هذه اLدى قوا&دÔ الكونيه اليت اكÝشفها دارو>ن qراها 
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وزمان . من ميË القوه هو من حيدد ماهية الضمري ؛ هو من يضع القمي واملعايري. هذه طبيعتنا كRرش ومن  تطبق õلك ماكن

   . يدعي #ري ذ� هو اما ضعيف حياول ان >هترب من الواقع Iٔو ضعيف ´سعى إالطاLه بقوي ليفرض معايريا وق	 Iٔخرى


 : ا	��د ا���	
اس�متعت خلطبة بعنوان (اق!صادÔ واق!صادمه... جرامئ الرIٔساملية) Iٔلقاها * ¸õكر فOصل ¸õكرو من مقا�  &لمية طوي� �لاكتب    -

ق!صادية LIٔد Iٔمئة املساVد ¸لعامصة السودانية، و÷لُص فهيا ٕاىل Iٔن ما Iٔسامه ¸لنظام إالق!صادي إالساليم هو Iٔفضل النظم )

 .&ىل إالطالق، وIٔن مزا�ه ال تقارن مع النظام الرIٔساميل املتوحش اwي قام بتفNيد Iٔخطائه وخطا�ه كام >راها

النظام )ق!صادي عبارة عن مجمو&ة من العالقات والقوا&د واملؤسسات اليت متّزي احلياة )ق!صادية وحتمك التفا&ل بني LاVات 

 .نظام >رÞكز &ىل مNظومة معقدة من ا6ٓليات إالدارية وإالنتاجOةالRرش واملوارد املتاLة، وهو 

وقد عرف العامل طوال القرن العرش>ن وحىت اليوم ثالثة Iٔنواع من ا6ٔنظمة )ق!صادية: النظام )ق!صادي الرIٔساميل والنظام 

مزية من حOث IٔحقOّة ام!الك وسائل إالق!صادي )شرتايك والنظام )ق!صادي ا;تلط. للك نظام من هذه ا6ٔنظمة خصائصه امل

 .إالنتاج وتنظمي العملية إالق!صادية ودور اzو� يف معلية إالنتاج

هبذا املعىن العلمي، ال يوVد ىشء امسه النظام )ق!صادي إالساليم، بل هناك حماوالت جتريORة حمدودة لتطبيق بعض املفاهمي 

 .لفهم ف*ة من الناس لتË النصوص &ىل الواقع إالق!صادي وفقاوٕاqزال بعض القمي املس�ت�لصة من النصوص اzي�Oة 

ومبا Iٔن القرIٓن ّمحال IٔوVه كام قال إالمام &ىل õن Iٔيب طالب، فقد õرزت Iٓراء خمتلفة تعمل &ىل �س�بة إالسالم L6ٔد ا6ٔنظمة 
Iٓخرون ٕان إالسالم يدعو  )ق!صادية املذ¦ورة، حOث Lاول البعض تفسري النصوص اzي�Oة zمع )ق!صاد احلر ب�k قال

 :لالق!صاد املوVه، واكن Iٔمحد شويق قد ÷اطب الرسول الكرمي محمد ¸لقول

 وداووا طفرة وIٔخف من بعض اzواء اzاء إالشرتا¦يون Iٔنت ٕاما�م لوال د&اوى القوم والغلواء داويت م!ئدا

&ة إالخوان املسلمني يف سورية اzكتور مصطفى ويف Iٔوج صعود املّد )شرتايك النارصي يف مرص، Iٔصدر املراقب العام مجلا

الس�باعي كتابه "اشرتا¦ية إالسالم" اwي Lاول فOه ٕاجياد غطاء رشعي لقانون إالصالح الزراعي ولقرارات الت1ٔممي اليت Iٔصدرها 

النارص ¸الحتاد  شام� &ىل )شرتا¦ية و&ىل &القة عبد عبد النارص. و�لمفارقة فٕان جام&ة ا6ٔخوان يف مرص ش�ّت حOهنا حر¸

 .السوفOيت واملعسكر الرشيق

ومن ÔحOة Iٔخرى، فٕان حزب اجلهبة القومOة إالسالمOة (فرع ا6ٔخوان املسلمني يف السودان) اwي وصل لسدة احلمك &رب 

عتباره ا�متثيل ا6ٔمÎل �لهنج إالسال 1989إالنقالب العسكري يف العام  ̧ٕ يم. وطبق وما زال حيمك حىت اليوم، تRىن نظام السوق 
س�ياسة التكOف الهيلكي اليت تنادي هبا املؤسسات الرIٔساملية العاملية مبا فهيا من خصخصة وبيع ملؤسسات القطاع العام وٕالغاء 

 .اzمع &يل السلع وٕالغاء جمانية التعلمي والعالج

                                                           
* https://www.alhurra.com/different-angle/2018/01/22 
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ارة لتجربة املصارف إالسالمOة اw>ن >زمعون بوجود نظام ٕاق!صادي ٕاساليم م!اكمل يغالطون الواقع، وال ´س�تطيعون سوى إالش

عتبارها ر¸ ̧ٕ حمرما، Iٔو تد÷ل اzو� مجلع الزاكة كام يف جتربة السودان. ¸لطبع، فٕاننا ال  Iٔو السعي ملنع التعامل ¸لفائدة البنكOة 

 .ق حمدودفه�ى ل�ست سوى حماوالت ٕالرساء قمي وتوJات Iٔ÷القOة دي�Oة يف نطا  ميكن Iٔن �سمي هذه إالشارات نظاما اق!صاد�

وكذ� فٕان زمع د&اة النظام إالق!صادي إالساليم ب1ٔن الفائدة البنكOة ىه الر¸ املتفق &ىل حترميه هو زمع فOه كثري من الت�ليط. 

عن السداد يف  فالر¸ اwي حرمه القرIٓن هو الز�دة يف مقدار اz>ن بصورة فاحشة &ىل املد>ن العاجز حقOقة ول�س اح!ياال

 .&ليه، و&ّ� حترميه يه اجلشع و)س�تغاللامليقات املتفق 

Iٔما الفائدة البنكOة فه�ى تنRين &ىل الرتايض بني الطرفني ابتداء. ويه كذ� رضب من التعامل فOه مNفعة لصاحب املال املودع 

دورة  zى البنك ومصلBة �لشخص اwي يقرتض ذ� املال، وفهيا مصلBة للك اîمتع ذ� 6ٔن Vذب املدخرات وٕاد÷الها ىف

 .إالنتاج والتبادل من ش1ٔنه حتريك إالق!صاد وهو ما يؤدى ٕالس�ت�دام الطاقات #ري املس�ت�دمة وخيلق فرص العمل

وفوق هذا وذاك، فٕانه ال يوVد نص يف القرIٓن حيرم سعر الفائدة ولكNه جمرد اجهتاد من بعض الفقهاء يقاب6 اجهتاد من فريق Iٓخر 

 .>رى Iٔن سعر الفائدة خيتلف عن الر¸

اw>ن قاموا بتحرمي حتديد مقدار الفائدة املئوية مس�بقا اعتربوها ر¸ 6ٔن فهيا ز�دة يف املال، ولكهنم مل >راعوا الفوارق اجلوهرية 

بني الر¸ والفائدة البنكOة. ومل ي1ٔ÷ذوا يف حس�باهنم التغريات الكiرية يف املفاهمي )ق!صادية، ويه تغريات مل Þكن موجودة طوال 

 .إالساليمالتارخي 

صدار نقود ب1ٔشاكل م!عددة وتضمن تثORت سعرها وتغطيته  نقد� مل يعرف عهد النيب نظاما ̧ٕ ¸ملعىن املعارص حOث تقوم اzو� 

م�ث� ول�س   �ش�ىت ا6ٔغطية (&ىل رIٔسها املعادن النف�سة). اكن الناس يف ذ� الزمان يتعاملون ¸wهب والفضة ¸عتبارها ق	

&ىل اzو�  نقد (مع�). ومل ´سّك النقد ٕاال يف عهد اخلليفة عبد املõ Ëن مروان. ومل >كن سّك العم� قارصا&ىل تقد>ر Iٔهنا 

حOث اكن حيق للك فرد Iٔن يرضب نقوده بنفسه، واكنت قمية العم� )مسية (سعر الرصف) مساوية لقميهتا )ق!صادية (Iٔي قمية 

 .(املعدن

يف تطبيق الس�ياسات النقدية ويف حتريك   ¦بريا  لبعيد البنوك مكؤسسات مالية تلعب دوراكذ� مل يعرف ٕاق!صاد ذ� العهد ا
)سÏÝر &رب داÊرة ال >كمتل اتصالها ٕاال مبنح �سب الفائدة اليت تلعب Iٔدوارا اق!صادية ٕاجيابية كثرية مÎل حتفزي )د÷ار، 

قود مÎل مفهوم التضّخم وما يرتتب &ليه من اخنفاض وارتفاع عن ظهور مفاهمي اق!صادية Vديدة مر¦بة ومعقدة تؤ_ر &ىل الن فضال

 .يف قمية العم�

يف )خفاق الكiري اwي مNيت به جتربة املصارف إالسالمOة يف السودان ويف #ريه من اzول، وهو  وال Iٔريد اخلوض كثريا

Íمحد النIٔ كتورzيخ صاحل الاكمل وا�ار، ا��>ن Iٔوحضا Iٔن صيغ التعامل املطروLة الفشل اwي ا&رتف به Iٓ¸ء التجربة IٔمÎال الش

من قiل تË املصارف مل ت1ِٔت جبديد يذ¦ر، ومل Ùسهم يف دفع التمنية وإالنتاج، بل ركزت Vّل معلها يف متويل العمليات قصرية 

 .اV6ٔل و&الية العائد
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&ىل غرار احليل العديدة اليت درج الفقهاء البدائل املعروفة بصيغ ا�متويل إالساليم (Iٔشهرها املراحبة) ل�ست سوى حOل فقهية   ٕان

&ىل ٕا¸حهتا طوال التارخي إالساليم. ٕاذ IٔثبÝت التجربة Iٔن ال�سب الفعلية اليت تؤ÷ذ يف هذه البدائل Þكون &ادة Iٔكرث 

اكن حصادها حلاVة املد>ن، وÙشهد التجربة السودانية &ىل الفشل اwريع �لبدائل اليت قدمهتا البنوك إالسالمOة واليت  اس�تغالال

 .ا6ٔ÷ري التدمري الاكمل �لقطاع املرصيف السوداين

Iٔما جتربة مجع الزاكة &رب القوة اجلربية جلهاز اzو� كام Lدث يف السودان، فقد حولت هذه الشعرية من ÔحOة ٕاىل رضيبة &ادية ال 

برية مهنا &ىل موظفي اzو� اw>ن مت &القة لها ¸ملقدار الرشعي اwي يوجiه اz>ن؛ ومن ÔحOة Iٔخرى فقد مت رصف موارد ¦ 

 .يذ¦ر يف ختفOف املعاÔة وحماربة الفقر  Ùسميهتم "العاملني &لهيا"، &ىل حساب الفقراء واملساكني، و¸لتايل مل >كن لها Iٔ_ر

ليت حترك �لروح، Iٔي مجمو&ة اzوافع والبواعث ا ¸لطبع ال هندف من Lدي�Nا هذا ٕاqاكر حقOقة Iٔن اz>ن ميكن Iٔن ´شلك مصدرا

الفعاليات )ق!صادية، حOث ميكن إالشارة لك!اب "ا6ٔ÷الق الربوÙس�تانOÝة وروح الرIٔساملية" لعامل )ج�ع ا6ٔملاين الشهري 

ما¦س فOرب، واwي Iٔوحض فOه الكOفOة اليت اس�تطاع هبا السلوك اzيين �لمس�يحيني الربوÙس�تانت، و÷اصة يف ما يتعلق مبوضوع 

 .اس لتكو>ن النظام الرIٔساميل احلديث)د÷ار"، وضع ا6ٔس"

فقط IٔردÔ القول ٕانه ال يوVد يف Iٔرض الواقع نظام اق!صاد ٕاساليم كام >زمع البعض، ومن ب�هنم ٕامام املسÍد اwي Iٔت�Nا &ىل ذ¦ره 

  .يف مطلع املقال

  

  املالية الرIٔساملية ، الصناعية الرIٔساملية ، التÍارية الرIٔساملية الرIٔساميل النظام - 4           

  

 امللكOة Þمنية Iٔساس &ىل يقوم وس�ياس�ية اج�عية فلسفة ذو اق!صادي نظام هو السوق اق!صاد Iٔو ا�ليبريايل ¸لنظام عرف:  متهيد 

 .احلرية مفهوم ًيف  م!وسعا &لهيا، واحملافظة الفردية

 التÍارية الرIٔساملية  - الرIٔساميل النظام •

يف القرن السادس عرش ٕا_ر ٕازا� إالقطاع، ٕاذ Iٔ÷ذ التاجر يقوم بنقل املنتÍات من ماكن ٕاىل Iٓخر حسب طلب السوق  ظهرت

Ëهت�الرIٔساملية الصناعية: اليت سا&د &ىل ظهورها تقدم الصنا&ة وظهور ا6ٓ� الب�ارية اليت  -.فاكن بذ� وس�يطا بني املنتج واملس

م مما Iٔدى ٕاىل قOام الثورة الصناعية يف ٕاجنلرتا Iٔوال ويف Iٔورو¸  1785واملغزل ا6ٓيل س�نة م  1770ا÷رتعها جميس وات س�نة 
وهذه الرIٔساملية الصناعية تقوم &ىل Iٔساس الفصل بني رIٔس املال وبني العامل، Iٔي بني إال�سان  .&امة ٕا¸ن القرن التاسع عرش

 .لرشاكت الكiرية &ىل اقÝسام السوق العاملية ف	 ب�هنانظام الاكرتل نظام الاكرتل اwي يعين اتفاق ا -.وبني ا6ٓ�

 العوامل اليت سامهت يف ظهور الرIٔساملية التÍارية 

م نÍOÝة : 18م ٕاىل النصف الثاين من القرن  14ساد املذهب املركنتيل Iٔو الرIٔساملية التÍارية كام ذ¦رÔ مNذ Iٔواخر القرن   
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 ظهور اzو� املركزية املوLدةاهنيار النظام إالقطاعي يف Iٔورو¸ و       -
  ظهور رIٔسامل جتاري ال &القة « ¸6ٔرض Iٔو النظام إالقطاعي      -
LاVة امللوك يف اzول الناش�ئة ٕاىل ٕا>رادات مالية ÷اصة متكهنم من إالنفاق &ىل اجليوش الالزمة لصيانة س�يادة       -

  الوطن 
  وسطى من اق!صاد ضيق التبادل ٕاىل اق!صاد نقدي واسع )كÝشافات اجلغرافOة و حتول اق!صاد العصور ال      -
-  

الهدف ا6ٔسايس اwي و ضعته املركنOÝلية يتلخص يف اج!ذاب Iٔكرب مكية من اwهب و الفضة ٕاىل دا÷ل البالد  حOث اعترب  
ذهب و فضة  و Iٔن و الرثوة تق!رص &ىل ما حتوزه اzو� من   4التÍاريون "Iٔن اwهب هو Iٔساس _روة ا6ٔمم و مقOاس عظمهتا "
  التÍارة اخلارجOة يه املصدر الوحOد �لوصول ٕاىل املعدن النف�س 

  مiادئ الرIٔساملية التÍارية
  ارÞكز املذهب املركنتيل يف &دة مiادئ يه :   

و ¸لتايل Iٔفضل الوسائل لتدعمي _روة ا6ٔمة Þكون  اzمج بني الرثوة و النقد و Iٔن عظمة Iٔمة Ùساوي _روهتا و ذههبا ,      -
  õمتجيد املعادن النف�سة 

  حتقOق مزين جتاري فائض عن طريق احلصول &ىل اwهب وهذا ال يتحقق ٕاال ¸لتÍارة اخلارجOة       -
 مNح ا�متويل و لتدعمي رIٔس املال التÍاري من ÷الل تد÷لها يف 7تد÷ل  يف احلياة )ق!صادية بواسطة سلطات اzو�      -

اكن الفكر املركنتيل اwي &رب Iٓنذاك عن مصاحل رIٔس املال  ---)م!يازات و املراس�مي و )ح!اكرات �لتÍار املغامر>ن
  التÍاري نصريا قو� �لتد÷ل احلكويم يف ال�شاط )ق!صادي 

  ملبكرة و املركنOÝلية املتطورة ميكNنا تقس�مي تطور املركنOÝلية ٕاىل مرLلتني Iٔساس�يÝني هام : مر�L املركنOÝلية ا
  Iٔ ـ  مر�L املركنOÝلية املبكرة :

م مل Þكن التÍارة اخلارجOة  يف هذه الفرتة م!طورة  16م و ت�هت�ي يف مNتصف القرن  15تR!دئ من هناية الثلث ا6ٔ÷ري من القرن 
õز�دة مكيات اwهب يف اخلزينة , و ميكن  مبا فOه الكفاية �سRب ضعف إالنتاج احمليل املعد �لتصد>ر لهذا اكنت اzو� �متة

  تلخيص الس�ياسة املركنOÝلية يف هذه املر�L يف : 
-      Õع ٕاخراج النقود من البNم  
  ٕا&الن Iٔن التÍارة ¸لنقود يه حكر &ىل اzو� فقط      -
-      Õر¸�م دا÷ل البIٔ انب &ىل ٕانفاقV6ٔار اÍار التiٕاج  

ارتبط النظام )ق!صادي الرIٔساميل يف مرLلته الصناعية ¸لثورة الصناعية اليت ظهرت يف اور¸     النظام   الصناعية الرIٔساملية
معومًا واqلكرتا خصوصًا مNتصف القرن الثامن عرش , وقد >كون من املناسب الت1ٔ¦يد &ىل ان اLد العوامل اwي يعترب سiRًا 

    . ز واzافع خللق ب�*ة معلية خصبة هو ظهور &مل )ق!صاد احلديثرئ�س�يًا يف �شوء وظهور الثورة الصناعية واwي من احلاف

واكنت بدراسة هذا )جتاه مع ظهور كتاب ( ثورة )مم ) لـ ( Iٔدم مسث ) اwي شلك الفكر )سايس �لمر�L الصناعية من  

من افاكر وتوJات �لمدرسة النظام )ق!صادي الرIٔساميل ، واwي تضمن البحث يف اس�باب ز�دة _روة )مم ما تبعة 

 . ال�س�يكOة اليت مÎلها ادم مسث ور>اكردو و ساي و#ريمه من ا&الم الفكر ال�س�ييك

 ومن )س�باب اليت ادت اىل ظهور اىل ثورة الصناعية يف اqلكرتا قiل #ريها من اzول )وربية يه :   
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Vديدة هو ام!الDها اسطول جتار خضم سا&د يف ان اÙساع جتارة اqلكرتا مع اخلارج واليت سا&دها بف!ح اسواق  .1

Þكون اqلكرتا اس�ياد البحر بعد ان اكنت هولندا , وان ام!الك )مرباطورية الربيطانية &ىل مس�تعمرات كثرية 

سا&دهتا يف توس�يع جتارهتا اخلارجOة ومكهنا من ام!الDها &ىل مكيات ¦برية من اwهب والفضة , وان اتباع اqلكرتا 

س�ياسة التÍارية جشعها &ىل ت1ٔمني اسطول جتاري اخر م!خصص اس�ت�دام �لتVٔ1ري لنقل بضائع دول لهذه ال 

 اخرى .

قOام الثورة الصناعية يف اqلكرتا بفعل Þرامك رؤوس )موال من املس�تعمرات والس�يطرة &ىل السوق العاملية وما  .2

د اجلديدة لالسÏÝر واصبحت رافق هذه الثورة من ا÷رتا&ات #ريت يف اساليب )نتاج وف!حت املراص
)سÏÝرات يف الصنا&ة يه اساس اسÏÝرات ال�شاط )ق!صادي , ب�k بقت التÍارة مل Þكن اكرث من وس�يط 

 يف Ùسويق ما ي�!ج .

. االستقرار السياسي الذي كان سائداً يف انكلرتا يف تلك الفرتة وبدرجة تفوق غريها من الدول , حيث  3

كانت انكلرتا بعيدة نسبياً عن احلروب اليت حصلت داخل اوربا , كما ان نظام احلكم فيها كان قوياً 

ات االقتصادية كالتجارة ومستقراً نسبياً وهناك قدر من احلريات واحلقوق الفردية اليت شجعت النشاط

والصناعة وممارسة العمل مما اسهم يف حتقيق الرتاكم الرأمسايل فيها . ان االستقرار السياسي يشكل البيئة 

 واملناخ املالئم الذي حيفز  ويشجع التطور الصناعي .

ة كثري من االفراد . انتشار روح التسامح الديين واشاعة الدميقراطية  فكراً وتطبيقاً , وهو ما جنم عنه هجر 4

الذين لديهم خربات وقدرات معرفة بالنشاط الصناعي وهذا ما اسهم بصورة مباشرة يف نشوء وحتقيق الثورة 

 الصناعية يف انكلرتا قبل غريها من البلدان االوربية . 

لرأمسالني . احبت املصانع اجلديدة وما حتققه من ارباح مركزاً مهماً الجتذاب االستثمارات فانفتحت امام ا5

 افاقاً جديدة لتوظيف امواهلم .

 . تطور القاع املصريف يف انكلرتا قبل غريها من البلدان االوربية 6

  :  نتاجئ الثورة الصناعية

اكن من بني نتاجئ الثورة الصناعية هو ظهور الطبقOة يف اîمتع الرIٔساميل وتعميقها فاكنت الطبق!ني الرئ�س�يÝني          

وا6ٔساس�يÝني هام الطبقة الرIٔساملية املالكة لوسائل )نتاج والطبقة العام� اليت ال متË سوى قوة معلها , كام ادت الثورة 

 لبطا� يف اîمتعات الرIٔساملية وذ� �سRب اLالل ا6ٓ� حمل اليد العام� . الصناعية اىل ظهور مشلكة ا



17 

 

ا����
�� , ون  واكن من نتاجئ الثورة الصناعية و�سRب تطور الصنا&ة جعل مهنا احملتكر )ول لٕالنتاج       

ا�'د�ر ���!%ظ� ان ا�2ورة ا����
�� �م �ظ.ر �� اور�� �� و�ت وا%د ��د ظ.رت 
�د ا��� . ���� +�را �ر��� وا����� و�4رھ� ن ا��+دان ا�رأ�

  :  الراساملية املالية   
تضمنت هذه املر�L املالية õروز ظاهرة )ح!اكرات واليت حتققت من ÷الل الرتكز او )ندماج بني املرشو&ات او خروج      

ة )قوى و)كرث قدرة &ىل التنافس حبمك املؤسسات )قل قدرة من السوق يف رصاعها التنافيس لصاحل س�يطرة املؤسس
ام!الDها لÖٔموال الضخمة ، وقد مت هذه املر�L ايضًا معلية اندماج رIٔس املال املايل õرIٔس الصناعي وس�يطرة رIٔس املال املايل 

ويل املالية واليت نÍOÝة س�يطرة اجلهات املالية و¸wات املصارف التÍارية )مر اwي جنم عنه س�يطرة رIٔس املال Iٔي Jات ا�مت

 رافقها õروز )ح!اكرات .

 ومن بني امه سامت هذه املر�L املالية و)ح!اكرية يه : 
س�يطرة رIٔس املال املايل واملرصيف &ىل رIٔس املال الصناعي والنامج عن ز�دة Þركز رؤوس )موال وخضامهتا واندماVه  .1

 رIٔس املال املايل هذا .¸ملصاحل الرIٔساملية �لصنا&ة والتÍارة يف اطار Þكو>ن 

ادى �شوء )ح!اكرات وحتقق )ر¸ح )ح!اكرية اىل توس�يع اماكÔت الرتامك االرIٔساميل يف )نتاج معومًا ويف )نتاج  .2
 الصناعي خصوصًا .

 ادى رIٔس املال املايل يف توفري ا�متويل الالزم لربوز )ح!اكر �سRب توسع �شاطات املؤسسات )ح!اكرية  .  .3

ان اخنفاض )ر¸ح يف السوق اzا÷لية ادى اىل البحث عن جماالت اس�ت�دام مرحية يف اخلارج , ومن ÷الل  .4

الرشاكت م!عددة اجل�س�يات , وكذ� من ÷الل التعامالت املالية اzولية الواسعة النطاق واليت تمت عن طريق 

 )سواق املالية والنقدية . 

         ٔIساميلعيوب النظام إالق!صادي الر :  

يقصد ¸الح!اكر انفراد مرشوع من املرشو&ات بعمل ٕانتاج معني يقوم به، حبيث ال ´س�تطيع مرشوع  : منو ظاهرة إالح!اكر.1  
ومن مساوئ )ح!اكر Iٔن احملتكر يل1Íٔ ٕاىل حتديد جحم إالنتاج، وحرمان السوق من السلعة لرفع Iٔسعارها، .Iٓخر مNافس�ته فOه

، و&ىل الرمغ من Iٔنه يف ٕاماكن املصانع واملزارع Iٔن ت�!ج املزيد وب1ٔسعار مNخفضة، ٕاال Iٔن احملتكر>ن وحتقOق Iٔر¸Lه )ح!اكرية

يفضلون بقاء Iٓالهتم &اط� ومزارعهم ��سة حىت يقل املعروض من السلعة وÞرتفع Iٔسعارها، وهكذا يؤدي )ح!اكر ٕاىل سوء 

 .اس�ت�دام �لموارد )ق!صادية

اس�تغالل املس�هتلكني لصاحل Iٔحصاب رؤوس ا6ٔموال، ويؤدي Iٔيًضا ٕاىل سوء اس�تغالل �لموارد، مما وهكذا يؤدي )ح!اكر ٕاىل 

جعل كثري من احلكومات الرIٔساملية تتد÷ل ملنع )ح!اكر من ÷الل ٕاصدار Ùرشيعات وسن قوانني ملنع )ح!اكر، والتقOيد من 

Ëهت�  .سلطاته لصاحل املس
ز النظام الرIٔساميل &ىل &دد من اz&امئ Iٔمهها امللكOة اخلاصة لعنارص إالنتاج، ونظًرا لندرة >رÞك  :سوء توزيع اz÷ل والرثوة.2  

عنارص إالنتاج ¸ل�س�بة لعدد الساكن يف لك دو�؛ فٕانه من الطبيعي Iٔن ترتكز عنارص إالنتاج يف Iٔيدي ف*ة قلي� من اîمتع، 

>رحب Iٔحصاب رؤوس ا6ٔموال من عنارص ٕانتاJم مiارشة، كام هو احلال ويبقى مجهور اîمتع من الطبقة العام� الاكدLة، وهكذا 
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¸ل�س�بة 6ٔحصاب ا6ٔرايض مÎًال اw>ن حيصلون الريع Iٔو إالجيار، Iٔما العامل اw>ن ال ميلكون عنارص إالنتاج، فٕاهنم حيصلون &ىل 

رؤوس ا6ٔموال _راء نÍOÝة الرتفاع دخوهلم،  د÷لهم مقابل اîهود اwي يبذلونه، ومن الطبيعي ٕازاء هذا الوضع Iٔن >زداد Iٔحصاب
ومن مث ميكهنم اد÷ار جزء من هذا اz÷ل، وٕا&ادة اسÏÝر مما يؤدي ٕاىل ز�دة ملكOة عنارص إالنتاج وÞرامكها يف Iٔيدي &دد قليل 

د÷ل مNخفض من ا6ٔفراد، و&ىل اجلهة ا6ٔخرى تطل الطبقة العام� يف مس�توى مع�يش مNخفض؛، 6ٔن العامل اwي حيصل &ىل 

 .ال >متكن من )د÷ار، ومن مث ال ميË عنارص إالنتاج

وال يتوقف ذ� &ىل النواQ )ق!صادية و)ج�عية فقط، بل يتعدى ٕاىل النواQ الس�ياس�ية، حOث ´س�يطر ا6ٔغنياء &ىل 

ٕاىل ٕادارة شؤون اzو�، واحلصول مقومات )ق!صادية و)ج�عية، و¸لتايل ميتد نفوذمه ٕاىل النواQ الس�ياس�ية، فOصل نفوذمه 
  .&ىل Iٔ&ىل مراكز فهيا، وذ� من ÷الل الس�يطرة &ىل ا6ٔحزاب وانت�اهبا، مبا ميلكون من Iٔموال

ومبرور الوقت جتد ا6ٔرس الغنية Þزداد قوة وٕاحاكًما، بفضل ما توفره 6ٔبناهئا وIٔعضاهئا من فرص احلياة والتعلمي والرتيق، ويف 
  .طبقات الاكدLة فقر Iٓ¸هئاالوقت نفسه تتوارث ال 

لقد ساد )عتقاد Iٔن Jاز ا�مثن يف ٕاطار من احلرية  :Þزايد البطا� ووجود ا6ٔزمات اzورية والتقلبات )ق!صادية  .3 

)ق!صادية، كفOل بتحقOق )س�ت�دام ا6ٔمÎل والاكمل والكفء �لموارد، ٕاال Iٔن السري الطبيعي �لنظام الرIٔساميل Iٔدى ٕاىل ظهور 

لبطا�، ودخول )ق!صاد يف Iٔزمات دورية م!الحقة، مفع توسع ال�شاط )ق!صادي يف النظام الرIٔساميل Þزداد Iٔر¸ح املنتÍني؛ ا

مما يؤدي ٕاىل اس�ت�دام ا6ٔر¸ح يف توس�يع وز�دة الطاقة إالنتاجOة؛ من معدات ومصانع وIٓالت õز�دة هائ�، ٕاال Iٔن هذه الز�دة 
يقابلها &ادة، وال يصاحهبا ز�دة مماث� يف دخول العامل، ومن مث ال Þزداد قدرة العامل الرشائية ¸لقدر الاكيف يف الطاقة إالنتاجOة ال 

السOÝعاب الز�دة يف الطاقة إالنتاجOة، مما حيدث Þكدس �لمنتÍات، ومن مث يتÍه رVال ا6ٔعامل ٕاىل ختفOض جحم إالنتاج عن 

 .�، و¸لتايل تظهر البطا�، والبطا� تؤدي ٕاىل ز�دة ا6ٔزمة Lدةطريق )س�تغناء عن Iٔ&داد من القوة العام

ومن Iٔس�باب ا6ٔزمات يف النظام الرIٔساميل Iٔيًضا Iٔن املنتÍني ال ميكن Iٔن يتوقعوا بدقة &الية طلب املس�هتلكني يف اV6ٔل الطويل، 

الفعيل &ىل سلعة معينة قد >زيد  وخصوصًا يف ظل Lدوث تغريات س�ياس�ية واج�عية م!الحقة، ويرتتب &ىل ذ� Iٔن الطلب

 .وقد ينقص عام اكن يتوقعه املنظمون، مما يؤدي ٕاىل اخ!الل التوازن بني إالنتاج و)س�هتالك
و�w ميكن القول: ٕان التقلبات )ق!صادية من رواج و¦ساد، يه يف الواقع مسة من سامت النظام الرIٔساميل احلر، ففي فرتة 

  .وحيدث رواج وانتعاش، ويف فرتة Iٔخرى يقل جحم ال�شاط )ق!صادي وحيدث ¦ساد ور¦ود >زداد جحم ال�شاط )ق!صادي

احلرية اليت افرتضها Iٔنصار املذهب الرIٔساميل ل�ست مطلقة، ٕاذ ال Þمتتع هبا سوى ف*ة حمدودة من ا6ٔفراد يه  :احلرية الومهية.4 

تع هبا العامل اV6ٔري اwي #الًبا ما يعجز عن ٕاجياد العمل اwي ف*ة مالك عنارص إالنتاج؛ حفرية العمل &ىل سORل املثال، ال >مت 

ن #البية الشعب، مما جيربمه &ىل قiول Iٔجور مNخفضة؛  >رغب فOه، وذ� �سRب اش�تداد املنافسة بني الطبقة العام� اليت Þكّوِ

ال�ت املتBدة، اكنوا يف Lا� بطا� مليون &امل يف الو 12حىت ال يتعرضوا �لبطا� والÝرشد، ف1ٔي حرية اكن ميلكها Iٔكرث من 

  . ÷الل الثالث�Nات، حOث ساد العامل Iٔزمة &املية كربى


وIٔحOاÔ يطلق هذا ا�لفظ &ىل جمرد تد÷ل اzو� يف  socialism إالشرتا¦ية يه   : ا�	ظ�م ا�����دي ا���را�

ال�شاط )ق!صادي، وبذ� Þكون )شرتا¦ية نقOضًا لس�ياسة احلرية )ق!صادية. كام يطلق، IٔحOاÔً، �لتعبري عن تد÷ل اzو� يف 

  .م، ومتنحهم بعض املزا�حOاة العامل، والطبقات الفقرية، هبدف سن الÝرشيعات )ج�عية، و)ق!صادية، اليت ختفف معاÔهت
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 اليوÔين الفOلسوف ٕاىل )شرتايك املذهب )ق!صادي الفكر مؤر� من الكÎري >رجع :)شرتايك إالق!صادي النظام �ش1ٔة

 .والعدا� واحلرية، السعادة، ملؤها حOاة الناس فOه يع�ش مÎالياً  جممتعاً ) امجلهورية( كتابه يف صّور اwي Iٔفالطون،

   :)شرتايك )ق!صادي النظام وخصائص Iٔسس

   .إالنتاج لوسائل العامة امللكOة .1

   .الفردية املصلBة من Iٔكرث امجلاعية ¸ملصلBة إاله�م و امجلاعية احلاVات ٕاش�باع .2

   .املركزي التخطيط .3

  : عيوب النظام )ق!صادي )شرتايك

 .احلافز القويم لضامن مزيد من Ùشجيع العامل &ىل إالنتاج &دم وجود.1

 .&دم كفاءة Iٔسلوب التخطيط املركزي ٕالدارة )ق!صاد القويم.2

&دم وجود احلافز الس�ت�دام وسائل ٕانتاجOة Lديثة؛ ا6ٔمر اwي Iٔدى ذ� ٕاىل ختلف املعدات وا6ٓالت املس�ت�دمة يف  .3

  .لبية &ىل جودة إالنتاجالعمليات إالنتاجOة وما �w من IٓIر س 

  :  )نظمة )ق!صادية  ا;تلطة  

 )ق!صاد حيتوي ما و&ادة ا;تلفة، )ق!صادية ا6ٔنظمة مظاهر من مظهر من Iٔكرث بني ما ¸مجلع يقوم اق!صادي نظام هو   

 الرIٔساميل النظام من عنارص &ىل ا;تلط )ق!صاد حيتوي كام احلكومة، قiل من Iٔو Iٔفراد قiل من مملوكة رشاكت &ىل ا;تلط

 احلرية من درVة ب1ٔنه ا;تلط النظام ويعرف السوق، واق!صاد ا;طط )ق!صاد من عنارص بني ما امجلع Iٔي الش�يوعي، والنظام

 هتدف تنظميية اجراءات ÷الل من )ق!صاد يف اzو� تد÷ل &ىل يعمتد Iٔنه Iٔي مركزي اق!صادي بتخطيط ممزوVة )ق!صادية

 النظام هذا يقدم و اق!صادي بتخطيط ممزوVة الرIٔساملية )ق!صادية اzورات عن الناجتة ا6ٔزمات مNع و ا6ٔسعار ضبط ٕاىل

  .)ق!صادية احلرية من درVة ا;تلط

  : خصائص النظام )ق!صادي ا;تلط
  .ختطيط موVه يعمتد &ىل احلوافز لتنفOذ اخلطط - ٕاع�ده &ىل خطة ٕاق!صادية 1.
Iٔي إالس�تغالل ا6ٔمÎل للك عنارص إالنتاج و  النظام )ق!صادي ا;تلط حنو حتقOق التوظيف الاكمل يف اîمتع,´سعى 2.

  .اس�تقرار ا6ٔسعار

  .إالنفاق احلكويم &ىل اخلدمات و الضامÔت إالج�عية,و تقدمي مسا&دات �لطبقة الفقرية

  .بة احلكومOةإالع�د &ىل تفا&ل قوى السوق مع تد÷ل اzو� و الرقا3.

 احلربني ما بني )ق!صادية الوقائع             

ان التطرق �لوقائع )ق!صادية و امه  احملطات التارخيية  ÷الل الفرتة بني احلرب العاملية )ويل و الثانية  تقودÔ اىل   :متهيد 

وضع القارة ا6ٔوربية بعد الثورة الصناعية و الثورة املالية .خفالل هذه الفرتة  اكنت  ارو¸ Ùشهد رصا&ات س�ياس�ية  دفع الكÎري 
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ض مiدا القوة هبدف  �سط نفوذها )س�تعامري يف العديد من  القارات املكÝشفة. فاكنت  قارة  اس�يا من اzول فهيا اىل فر 

÷اضعة لالس�تعامر ا6ٔورويب .اما  قارة افريقOا فاكنت  حمل تنافس Iٔورويب ¦بري �لس�يطرة &ىل ÷رياهتا و مواردها. يف نفس 

Bيطرت الوال�ت املت�كام   دة ا6ٔمر>كOة اليت مل Þكن لها &القات دولية فا&� Iٓنذاك.املر�L اكنت القارة ا6ٔمر>كOة حتت س

سامهت الثورة الصناعية يف  هذا التطور حOث ا#دقت التكNلوجOا و اس�تعامل الكهر¸ء يف   اكÝشاف اجلرار و التلغراف و  

و¸ مركز  حظاري الس�k  اىل Vانب اكÝشاف الس�يارة و الطاÊرة و تطو>ر سككك احلديدية  )مر اwى جعل من ار 

�لRرشية. كام تطورت )ت الطبا&ة و اش�هتر بعض )د¸ء و )ق!صاديون يف جماالت اخ!صاصهم. و ما ميزي هذه الفرتة هو  

متتع العامل ببعض احلقوق و حصوهلم &ىل  )&اÔت املالية من طرف احلكومات و تنافسهم &ىل توفري  وسائل الÝسلية هلم و 

  لعائق الوحOد بني دول ارو¸ هو &ائق ا�لغة  فقط.6ٔبناهئم. و اكن ا

 

، حOث  1850 عرفت  )مرباطورية )ملانية ا قفزة نوعية يف مOدان التصنيع ÷الل س�نة   :  وضع املانيا قiل احلرب 

مليون &ام  41كام قفز &دد ساكهنا اىل حوايل  .السكك احلديدية، الك	و�ت، والصلب احلديد، الفحمت1ٔسست صنا&ات يف 

ٕاىل بÕ  اكرث تطور و  1815س�نة  زراعيو انتقلت من بÕ يعمتد &ىل ال�شاط ال .1913مليون &ام  61مث ارتفع اىل  1871

متدن حOث انÝرشت فOه )÷رتا&ات  العلمية و تطورت فOه ا6ٓالت و )جنازات الصناعية و التكNولوجOا .و اكن &لامء )ملان  

ة من و مع مرور الزمن  حتولت إالمرباطورية )ملانية اىل قوى &املي.من اكرث العلامء حOازة &ىل جواÊز نوبل يف خمتلف العلوم 
حOث اجليوش الربية و البحرية . و رمغ ذ� مل Þكن متË الكÎري من املس�تعمرات يف  لك من افريقOا و اس�يا مقارنة مع   دول 

  اجلوار  و ¸6ٔخص فر�سا و روس�يا. 

ٕالنتاج يف املعامل اس�مترارية ا كام سامهت الثورة الصناعية يف ز�دة إالنتاج مما تطلب رضورة ت1ٔمني املواد ا6ٔولية الالزمة لضامن

)ق!صادي، فاكنت و يف هذه املر�L اكنت املانيا ال Þاكد متIٔ Ëي مس�تعمرة يف العامل  .و &ليه بداة  واملصانع �لحفاظ &ىل ا�منو

هذه )مرباطورية )ملانية يف التخطيط حلرب Ùسمح لها خبلق مس�تعمرات Vديد من ÷الل مساندة و التقرب الس�ياس�يني  

Ïو� العzة اخري. اJ اورة منîول اzيطرة &ىل بعض ا�  نية من Jة و ÷لق حتالفات �لس
 : 1918و  1914بني  اس�باب اندالع احلرب العاملية )ويل

هتي1ٔت الظروف ل�شوب حرب  يف ارو¸  و اليت حتولت اىل حرب &املية بعد دخول  &دة اطراف دولية فهيا و الىت مجعت 

هو اغتيال طالب رصيب م!طرف  و اكن السRب الرئ�يس يف  انطالق رشارة احلرب  .**و  مجموع دول املركز *بني  دول احللفاء 

م، و اكن هذا سRب مiارش و اكيف  1914جولية  28لويل عهد ا�منسا ا6ٔرش�يدق "فراqز فريديناد" وزوج!ه يف رساييفو  يف 

يف حامية الرصب ف1ٔ&لنت Lا� التعبئة ضد  ا�منسا  )مر �لمنسا zخول احلرب ضد رصبيا، و بدورها شعرت روس�يا حبقها 

  .  (1)اwى دفع Iٔملانيا ٕال&الن احلرب &ىل روس�يا

, و مسيت تË  1907م وقعت õريطانيا االتفاق الودي مع فر�سا, مث قامت بتوقOع ٕاتفاقOة مماث� مع روس�يا &ام 1904يف &ام 
اكنت فر�سا مرتبطة بتBالف مع روس�يا، Iٔ&لنت Iٔملانيا &لهيا احلرب، وIٔ÷ذت يف  اzول بدول الوفاق الثاليث او بدول احملور.وملا

تنفOذ مرشوعها احلريب يف غزو فر�سا عن طريق ا÷رتاق بلجياك ولو¦سمبورج واكنت تË بداية احلرب العاملية ا6ٔوىل، اليت 

                                                           

�اط�ر�� ا��و�H ،��E�4 ��8- وإ���.&اا�����F ا���	&ة �
��/��E� ا��وھ  ا��4�ق ا��A!Bو ,��-  @�?  دول  ��ات ا�����ء : *$Jوا.  
**  ����
�اط�ر�� ا��E���Lو ھ  K $)  دول ا�$Jاط�ر�� ا�.���و�� ا������ ا�
$Jوا�&و�� ا وا��E��B�� �ر��M�) �F��$و.  

��، ص 6دار ا����ف،ط ا�	&��,�ر�7 أورو(� �4 ا���� ، . �4"� ھ�(�ت    (1)$،486 .   
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دالع احلرب العاملية  )ويل اىل و ميكن حرص اس�باب ان  شارك فهيا ثالثون دو�، واس�مترت Iٔربع س�نوات ونصف الس�نة.

  : )س�باب التالية

  

  : اس�باب  اندالع احلرب العاملية )ويل

مل  >كن لٕالمرباطورية )ملانية Iٔية مس�تعمرة  او اسواق ÷ارجOة لترصيف مNتÍاهتا  الصناعية     : التنافس &ىل املس�تعمرات

رمغ قوهتا العسكرية و البحرية و اليت اكنت  يف املرتبة الثانية  من حOث قوة �Vشها  يف العامل بعد õريطانيا، وهذا ما دفعها 

zتعمرات ب�هنا و بني ا�ول القوية Iٓنذاك. حOث اكنت õريطانيا  من اكرب اzول يف العامل  من حOث �لتفكري و العمل القÝسام املس
ا6ٔرايض اليت اس�تعمرهتا بعد õريطانيا، ومن õIٔرز مس�تعمراهتا اجلزاÊر  &دد املس�تعمرات مث Vاءت لك من فر�سا يف  &دد

)س�تعامر فاح!لت ليORا يف س�باق  ، واكنت ٕايطاليا Iٓخر اzول ا6ٔوروبية اليت د÷لت1902، الس�نغال 1881تو�س  ،1830

  .1912&ام 

ال شك ان الثورة الصناعية    و انÝشار املصانع يف ارو¸  ادى اىل  فائض يف )نتاج و )مر اwى   : التنافس )ق!صادي

 دفع  اzول  اىل اzخول يف مر�L  التنافس الصناعي و التÍاري  و البحث &ىل Iٔسواق ÷ارجOة ترصف فهيا مNتوVاهتا و

 مس�تعمرات  Ùس�تغل فهيا املواد ا6ٔولية  و اليد العام� ، ما ّ�د لتضارب املصاحل )ق!صادية.

، Iٔ1906ملانيا Iٔ÷ذت Þزامح õريطانيا يف جمال البحري و الÝسلح البحري  بدءًا من س�نة  بعد ان ا÷ذت التنافس البحري: 
لس�يطرة &ىل ارو¸ ولهذا د÷لت õريطانيا يف عضوية احللف شعرت õريطانيا بقوة املانيا  و دفعها �لتخوف من اطامعها يف ا

 املناوئ 6ٔملانيا.

  

وا�منسا وايطاليا )  انقسمت ارو¸ اىل قسمني ¦بري>ن  م!صار&ني هام  ، دول املركز و مه لك من ( املانيا : التBالفات اzولية 1-
Jة اخرى. و لقد عرفت ارو¸ ÷الل هذه املر�L &دة   من Jة ودول التBالف و مه لك من ( فر�سا وروس�يا وõريطانيا ) من

هبدف حامية مصاحلهم و حتقOق توسعات و ام!يازات  م!عددة . و اكنت البداية   بعقد حتالف   حتالفات س�ياس�ية و عسكرية 
   (1).م1894م، و حتاف مضاد هلام  بني فر�سا وروس�يا س�نة 1879بني Iٔملانيا  و ا�منسا س�نة 

 

: عرفت ارو¸ ÷الل النصف )÷ري من القرن التاسع عرش  رصا&ات س�ياس�ية و اخرى عسكرية. و  س�باق الÝسلح -2

اش�تد التنافس بني اzول الكربى &ىل الÝسلح و حشد اكرب النفقات  لتطو>ر اجليوش و )سلBة الرية و البحرية.  و يف هذه 

اz¸بة، والشاحNات العسكرية لنقل اجلنود واw÷اÊر و احلرب مت اس�تعامل Iٔدوات وIٔساليب ق!ال Vديدة &ىل فن احلرب مهنا 

يف البحر قامت Iٔملانيا ¸س�تعامل الغواصات �لف!ك ¸لسفن التÍارية. و مت كذ� اس�تعامل الطاÊرات احلربية 6ٔول مرة يف ¢رخي 

 الRرشية.
،  1914و  1913الل الفرتة بني  العسكرية بني اzول ÷ وÙشري )حصائيات من ÷الل اجلدول اىل ز�دة ¦برية يف النفقات 

و � ¸ل�س�بة 6ٔملانيا  اما روس�يا   مليون فرنك ¦سالح  �لبحرية  496مليون فرنك &ىل اجل�ش و  1009فقد بلغت حوايل  

                                                           
  ر$S�ن، ,�ر�7 ارو(� و ا���� �4 ا���� ا�	&��،  ا��Q�R ا������ ا���$� ���F�ب، ط   (1)�Hا�� &
�1   ،��$ ،-E�Bء ا�U*1997 ،1  185ص.  
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مليون فرنك &ىل    1158مليون فرنك . و يف نفس املساق انفقت فر�سا اكرث من  1752فقد بلغت نفقاهتا العسكرية  

  مليون فرنك عسكرية.  و اجلدول التايل يوحض بعض النفقات اىل انفقهتا بعض اzول . 1521انيا  الÝسلح.  وõريط

  

  .1913نفقات القوى العظمى &ىل اجل�ش والبحرية ¸ملارك ا6ٔملاين &ام    1اجلدول 

الساكن    اzول  

  ¸ملليون

نفقات اجل�ش 

  مليون مارك

نفقات سالح 

البحرية ¸ملليون 

  مارك

  اîموع  

  1178  412  766  39.7  فر�سا

  ٔI 1017  595  422  96.8  الوال�ت  م  

  1521  945  576  46  اململكة املتBدة

  410  203  207  54.3  )مرباطورية اليا¸نية

  651  155  496  25.7  )مرباطورية ا�منساوية

  1752  498  1254  157.8  )مرباطورية الروس�يا

  1476  496  1009  67.5  )مرباطورية )ملانية 

  537  205  332  35.1  ايطاليا

 من ا&داد الباحث بناء &ىل مجمو&ة من  البياÔت. : املصدر                  
 

: اكنت ارو¸ قiل اندالع احلرب العاملية )وىل  مOدان �لحروب  و لكن مل تبلغ مر�L العاملية .و اكن  مشالك القومOات -4

سRب هذه احلروب هو  البحث املس�متر لبعض الشعوب املقهورة و بعض اzول &ىل حقها يف  )س�تقالل و Þكو>ن دو� 

 و لكن اكنت بعض اzول القوية تقف يف وVه مطاحمهم .مما &ىل ارضها املس�تعمرة. فظهرت مجمو&ات قومOة Ùسعى لتحقOق دو�

  ÷لق Lا� توÞر مس�متر  ومشالك  سامهت يف �شوب احلرب ف	 بعد.  

 :مــــــــراحـــــــل الــــحــــرب ال�ع�ال�م��Oة ا6ٔولــــــى -

÷الل هذه املرIٔ  �Lس�تطاع ا6ٔملان حتقOق نرص &ىل القوات  : م1914معارك &ام : م 1915ٕاىل  1914املر�L ا6ٔوىل من 

م جرت معركة ( Vاليبويل ) , عندما Vاولت فر�سا و õريطانيا اح!الل ٕاسطنبول , و 1915الروس�ية يف معركة   و يف سRمترب 

 املركز تفوقا �سORا. لكن فشلت اzولتان و معهام روس�يا من ف!ح مضيقي الRسفور و اzردنيل. و يف هذه املر�L تفوقت دول

متزيت هذه املر�L مبعركتني ¦بريتني و يه معركة (فردان) , و ÷اللها  Þكiد الفر�س�يون خساÊر  :م1916ال�مرح�� ال��Îان�Oة &ام 

و بعدها معركة (السوم), و Þكiدت لك )طراف خساÊر ¦برية و ¸لتايل  مسيت هذه املر�L مبر�L التوازÔت. و  .فادLة
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م  خرجت الوال�ت املتBدة 1917زيت هذه املر�L ¸س�تعامل املانيا  الغواصات الس�هتداف سفن )&داء. و لكن يف س�نة مت

)مر>كOة من احلياد  ود÷لت احلرب ٕاىل Vانب دول احللفاء و ذ� �سRب  تعرض  الغواصات )ملانية لعدد من السفن 

Bة و اغراقها. كام اكنت الوال�ت املتOة يف   القضاء &ىل اطامع املانيا  التوسعية .)مر>كOدة )مر>ك 

 

وقعت معركة (¸ش�نديل) بني ا6ٔملان و   1917÷الل س�نة  :م1918م ٕاىل  1917&ام  ال�مرح�� ال��Îال�ثة مــن الــحـرب

اكن مبثابة نقطة التحول يف  2017لكن دخول القوات )مر>كOة  يف شهر  جولية  .الربيطانيني , و اqهتت خبسارة الربيطانيني

حققت القوات ا6ٔملانية و  خرجت  )مرباطورية الروس�ية من احلرب حOث  1918مسار احلرب لصاحل احللفاء. و يف س�نة 
م حتوًال �امً يف مسار احلرب بعد 1917لكن وصول القوات ا6ٔمر>كOة ٕاىل فر�سا يف يوليو .ا�منساوية انتصارا &ىل إاليطاليني

و يف نفس الس�نة ش�ت قوات احللفاء   جهومات  ÷اطفة &ىل  .نني ( زعمي الثورة الش�يوعية) معاهدة سالم مع IٔملانياتوقOع لي 

كام ركز احللفاء &ىل حصار وتطويق القوات ا6ٔملانية  اzو� العÏنية  مث  &ىل القوات البلغاري و ا�منسا ا و حققت Ôحجات.

قام اجل�ش  1918-10-28ا6ٔملانية، واكن �لقوات ا6ٔمر>كOة دور �م يف هذا احلصار .يف هبدف تصفOهتا. و مت ا÷رتاق اzفا&ات 

مع هذه )Lداث بدIٔت  القوات العسكرية )ملانية يف )هنيار �سRب    ا6ٔملاين ¸�سBاب &ام حتت ضغط جOوش احللفاء.

الم بدون رشوط  بعد ان Þكiدت  خساÊر  �رشية و مجمو&ة من الهزامئ و اليت اqهتت بطلب املانيا  توقOع  الهدنة و )سÝس

ماليني من اجلنود ا6ٔوربيون من خمتلف اzول املشاركة  9مادية ¦برية. حOث قدرت خساÊر احلرب العاملية ا6ٔوىل ب1ٔكرث من 
 .Iٔلف جNدي، ¸ٕالضافة ٕاىل ماليني ا6ٔرسى 950¸حلرب، واكن نص�ب ا6ٔملان من الق!ىل مليون و

جولية  وقع )ملان معاهدة )سÝسالم و الصلح يف قرص   28اqهتت احلرب العاملية )ويل  و يف  1918 نومفرب  11و يف 

  فارساي و اكنت  املعاهدة  حتمل رشوط Vد قاس�ية.

 :  نتاجئ احلرب العاملية ا6ٔوىل

مليون Lا�  16مقسمة ٕاىل مليون �سمة.  37بلغت اخلساÊر الRرشية بني اصا¸ت ¸جلروح و  بني الق!ىل اىل  اكرث من  �

  مليون اصابة . 20وفاة و 

 اهنيار وتفكك إالمرباطورية العÏنية. �

  احملاصيل، تدمري املدن واملصانع والطرق õلك انواعها.÷لفت احلرب العاملية )ويل  خساÊر ¦برية يف   �

 اهنيار النظام القOرصي يف روس�يا وجناح الثورة الش�يوعية ا6ٔوىل يف العامل. �

 الوال�ت املتBدة عن عز�هتا التقليدية املرÞكزة &ىل مiدIٔ موqرو.خروج  �

اهنيار ا6ٔنظمة اzكتاتورية يف Iٔورو¸ و حتولها اىل انظمة مجهورية  اكلنظام إالمرباطوري يف لك من Iٔملانيا وا�منسا، ويف  �

 روس�يا.

 س�تعملت 6ٔول مرة. ظهور تطور )سلBة و مصانع )سلBة يف احلرب اكلطاÊرات و اz¸¸ت و اليت ا �

 ظهور وت1ٔس�س عصبة ا6ٔمم مكنظمة دولية �لسالم هدفها Lل الزن&ات بني اzول ¸لطرق السلمية. �

 ظهور دول Vديدة يف Iٔورو¸ اس�تقلت نÍOÝة �لحرب مÎل بولندا، هنغار� و يوغسالفOا.   �
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  : السملاملانيا ومعاهدة 
  

، حرضته اzول املنترصة اليت تباي�ت مواقفها حول املعاهدات 1919انعقد مؤمتر الصلح ببا́رس :  السملاملانيا ومعاهدة  

املفروضة &ىل اzول املهنزمة، و مبا ان فر�سا اكن من )كرث اzول ترضرا  يف احلرب العاملية )ويل   �سRب وقوع اكرث 

ان Þكون  مدينة ¸́رس مقرا لهذا Iٔملؤمتر Iٔلعاملي . كام اكن من فقد مت  االتفاق بني دول احللفاء &ىل املعارك &ىل اراضهيا  

معاقiة Iٔملانيا بعد هزميهتا، و الÝشاور حول حتديد مصري ا6ٔقطار اليت اكنت حتت حمك اzو� العÏنية،  و تفكOك الرضوري 
  .(1)بعض إالمرباطور�ت املهنزمة و ÷لق دول Vديدة و رمس احلدود بعد احلرب

  

 Oة  فرساي:بنود اتفاق 

 تعيد Iٔملانيا بولندا ٕاىل روس�يا، وا6ٔلزاس وا�لور>ن ٕاىل فر�سا. �

 تNÝازل Iٔملانيا عن مس�تعمراهتا يف البBار. �

  تقليص قوة ا6ٔسطول ا6ٔملاين وحرماهنا من القوات اجلوية.  �

بصفهتا املسؤول )ول &ىل  احلرب العاملية )ويل  و &ىل لك بليون دوالرًا. 33تدفع Iٔملانيا تعويضات �لBلفاء قميهتا  �

 اzمار و اخلساÊر الRرشية و )ق!صادية. 
  س�نة.  15فرض وضع قوات عسكرية  دامئة �Õول املنترصة  يف مNطقة الّسار الغنية ¸ملنامج من الفحم واحلديد ملدة  �

  ا�لور>ن لفر�سا . qزع و ٕا&ادة )لزاس و  �

  Iٔلف جNدي.  100ا6ٔملاين ب حتديد اجل�ش  �

  ضابط. Iٔ4000لف جNدي، و  96-حتديد اجل�ش ا6ٔملاين: بـِ  �

 ٕالغاء التجنيد إالجiاري . ومNع Iٔملانيا من ٕانتاج السالح الثقOل مÎل اz¸¸ت و#ريها. �

 Ùسلمي ا6ٔسطول ا6ٔملاين �لBلفاء.  �

 مNع ف!ح  اي نوع من انواع اللكيات العسكرية يف Iٔملانيا. �

 قOرص ا6ٔملاين ا;لوع Iٔمام حممكة دولية.مساء� ال  �

 نصت االتفاقOة &ىل ٕا�شاء عصبة ا6ٔمم، ونظام )نتداب، وÙشكOل حممكة دولية. �
   

÷لفت هذه املعاهدات تدمرا zى الشعوب املهنزمة  &امة و zى الشعب )ملاين ÷اصة  : املانيا بعد احلرب العاملية )ويل 

يطاليا والنازية ب1ٔملانيا. و�سRب ترضرت القطا&ات  ̧ٕ حOث سامهت هذه املعاهدة يف انÝشار Iٔنظمة د>ك!اتورية اكلفاش�ية 

ق!صاد ا6ٔمر>يك. و ¸لتايل فقدت Iٔور¸ همينهتا )ق!صادية  حتولت ارو¸ اىل سوق �لبضائع ا6ٔمر>كOة، مما Iٔدى ٕاىل تطور )

                                                           
(1)   ،�V�&�� و ا���	ر�7 ارو(� ا��, ، ��� U�Uا�� &
  .270، ص 1،2000دار ا�����4 ا���$��� ،  ط ��� �
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)ق!صادية &ىل العامل لصاحل الوال�ت املتBدة. و من هنا بدا  امر>اك يف Ùسوق الرIٔساملية �Õول ا6ٔوربية  بعد ان زاد جحم 

الس�ياق اكنت املانيا تعاين  املعامالت )ق!صادية   و ارتفعت اzيون ا6ٔوربية  لصاحل الوال�ت املتBدة )مر>كOة . و يف نفس 

  مليار مارك ذهيب Iٔملاين،  لتعÍزي املانيا و تفقري شعهبا. 132من فرض اzول املنترصة  تعويضات  

و من بني اخلساÊر  )ق!صادية اليت مNيت هبا املانيا يه ضياع  احملاصيل الزراعية املوايش كام دمرت م*ات ا6ٓالف من املنازل 

ٕاىل ا6ٔرضار اليت حلقت ¸لسكك احلديدية ومNامج الفحم اليت مت اغراقها ¸ملاء و مNع اس�تغاللها من قiل  وIٓالف املصانع، ٕاضافة

 .املانيا Dعقوبة هلم

من Jة اخرى، اكن &ىل اzول املتBاربة يف مر�L السالم ٕا&ادة بناء ما دمرته احلرب وحتويل الصنا&ات احلربية ٕاىل صنا&ات 
مليون مارك ذهيب Iٔملاين كتعويض.  و مع الوضع )ق!صادي و )ج�عي و  20.598فع ما يقارب مدنية .فقامت املانيا  بد

مليار. لك هذا مل مينع املانيا من ان تنفق &ىل �Vشها  V43دت املانيا نفسها تعاىن من اzيون اخلارجOة و اليت  بلغت حوايل 

  . مليون مارك Iٔملاين ”1476“مiالغ طائ� بلغت ما يعادل 

 

  :1929 لس�نة )ق!صادية الكساد  ا6ٔزمة
  

: بعد احلرب العاملية )ويل اهنار اق!صاد Iٔور¸ و يف املقابل انتعش اق!صاد الوال�ت 1929)ق!صادية لس�نة  الكساد  ا6ٔزمة  
املتBدة ا6ٔمر>كOة  ال هنا اكنت اzو� )كرث تدع	 �لBلفاء  قiل احلرب و بعد احلرب العاملية )ويل . فعرف  إالنتاج الصناعي 

الوال�ت املتBدة لنظر�ت العمل  و)ع�د &ىل العمل املÝسلسل، كام قامت  ¸سÏÝر % بعد اع�د 50ا6ٔمر>يك ب�س�بة 

، وانÝرشت ظاهرة املضاربة بدون مقابالت اق!صادية و انتاج حقOقي مما  (1)الكÎري من )موال  يف )سواق املالية اخلارجOة

 24اكت. ويف يوم امخل�س (و املسمى ¸مخل�س ا6ٔسود) جعل Iٔسعار هذه ا6ٔسهم ال Ùسا>ر الز�دة احلقOقOة يف ٕار¸ح الرش 

مليون سهم �لبيع دفعة  19م، Lدث اهنيار مفاجئ يف قمية ا6ٔسهم ببورصة وول سرتيت ب�Oويورك نÍOÝة طرح Iٔ1929كتوõر 

 ٕافالس واLدة، ف1ٔصبح العرض Iٔكرث من الطلب، فاهنارت قمية ا6ٔسهم، فعجز بذ� املضاربون عن Ùسديد ديوهنم مما Iٔدى ٕاىل
   .املصارف و البنوك Iٓنذاك

  .1929اس�باب )زمة )ق!صادية العاملية  

و يعود السRب الرئ�يس لهذه )زمة  هو &دم اس�تقرار الوضع )ق!صادي يف امر>اك �سRب النظام احلر اwى >رفض  Iٔي    

اب رؤوس ا6ٔموال Iٔحرار يف ¦يفOة  اسÏÝر نوع  من التد÷ل �Õو� �لBد من �شاط ا6ٔفراد يف امليدان )ق!صادي.  فاكن احص

Iٔمواهلم  و يف نوع )نتاج كامً ونو&ًا.  و بدون Iٔي مراقiة  مما  دفع الكÎري من املنتÍني اىل  )شرتاك يف نفس  انواع املنتوVات  

سRب ارتفاع الطلب &ىل و ادى اىل كثافة إالنتاج . و  اكن إالنتاج  يمت  اس�هتالكه  ÷الل فرتة  احلرب العاملية )ويل � 

املنتوVات ا;تلفة  يف ارو¸  من Jة و توقف  الكÎري من املصانع او تدمريها  اثناء احلرب العاملية )وىل. لكن بعد  هناية 
احلرب  بدIٔت الكÎري من اzول يف  العمل &ىل ف!ح مصانع  لتغطيت LاجOاهتا و)س�تغناء عن البضائع ا6ٔمر>كOة. لهذه 

Þ باب�كدست البضائع يف الوال�ت املتBدة وÞرامكت اzيون. )مر اwى ادى اىل  Iٔفلس املصانع ومت Ùرسحي العامل ا6ٔس

وانÝرشت البطا� وتفامقت املشالك )ج�عية وا6ٔ÷القOة يف امر>اك مث  انتقلت العدوى  . و السRب يف انتقال  )زمة 
                                                           
(1) Kindleberger, Charles Poor. The world in depression, 1929-1939. Vol. 4. Univ of California Press, 1986,p10. 
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عن مسا&دة اzول ا6ٔوروبية  مث انتقلت ازمة الكساد الكربى  اىل معظم  ال رو¸  هو توقف امر>اك   1929)ق!صادية لس�نة 

 دول العامل  �سRب ارتباطها ¸الق!صاد ا6ٔمر>يك.

 :1929الكساد لس�نة  مظاهر ا6ٔزمة
Þراجع مؤرش إالنتاج الصناعي العاملي، ما &دا يف روس�يا واليا¸ن �سRب اqهتاJام  ملذاهب  )شرتا¦ية و الش�يوعية  و  �

 .م تعاملهام مع امر>اك&د

 .ٕافالس املؤسسات التÍارية والصناعية وسقوطها يف املديونية �

 .ارتفاع  �ول يف  إالنتاج  يقاب6 اخنفاض يف  ا6ٔسعار  و ق� الطلب �
 .معاÔة الفالح من اخنفاض ا6ٔسعار وارتفاع الرضائب واملديونية واضطراره ٕاىل بيع Iٔراضيه والهجرة �

 ضهور  ا6ٓفات )ج�عية وÙرشد  ¦بري يف اîمتعات الرIٔساملية .انÝشار البطا� و  �

ارتفعت Iٔسعار Iٔسهم الكÎري من الرشاكت ذات  املس�توى و )داء الضعيف، و Iٔصبحت البنوك تضارب ب1ٔموال  �

 ز¸Êهنا.

 :النتاجئ )ق!صادية و)ج�عية لÖٔزمة الكساد الكربى

عن ٕاقراض املؤسسات الصناعية .و بطبيعة  س ا#لب البنوك و املصارف و توقفها من الناحOة )ق!صادية، و نÍOÝة ال فال 

احلال اخنفاض إالنتاج وانÝشار البطا� يف اzول الرIٔساملية. من ÔحOة اخرى،  تضاعف &دد العاطلني يف الوال�ت املتBدة  اىل 
Þراجعت  املنتوVات الزراعية و الصناعية و مليون &اطل  و اخنفضت  ضعفت املبادالت التÍارية اzولية و  15اكرث من 

و يف هذه املر�L اكن ا#لب اخلرباء )ق!صاد>ن ا6ٔمر>كOني  يدمعون الفكر ال�س�ييك، القامئ اخنفضت القدرة الرشائية �لعامل. 

÷الل الفرتة  &ىل فكرة ان  قوى العرض و الطلب سوف تؤدي تلقائيا ٕاىل ٕا&ادة التوازن و القضاء &ىل الكساد القامئ.   و

مقارنة  %40. كام عرفت التÍارة اخلارجOة اqكامشا بـ  45,7%، اخنفضت Iٔسعار املنتÍات بـ  1933و  1929املمتدة بني  

 مقارنة حبجمها العادي. %74، و بـ �1929س�نة 

 

س�ياسة توسعية ملواJة اqهتجت بعض اzول  الغنية مÎل فر�سا، õريطانيا و اس�بانيا  :  1929النتاجئ الس�ياس�ية الزمة الكساد 

 و ازمة الكساد و ذ� من ÷الل اس�تغالل اح!ياطاهتا من اwهب و اس�تغالل _روات  مس�تعمراهتا. ام دول مÎل  اليا¸ن

ايطاليا ففضلت اس�تغالل و اس�تعامر بعض املناطق التابعة zول  اخرى )مر اwي ÙسRب يف ازمة س�ياس�ية و رصا&ات 

ت وتقليص سا&ات العمل لÝشغيل العاطلني، وتقليص املساLات املزرو&ة مع تعويض الفالح دولية Lديثة. ام امر>اك ففضل

 لتخفOض إالنتاج ورفع ا6ٔسعار، والت1ٔمني &ىل البطا�.

يف بداية القرن العرش>ن  اكن  العامل مقسم اىل ثالث كتل س�ياس�ية .  الك!�    : 1945و   1929املانيا بني س�نة      -  إ 

ت� اzول اليت اqهتجت اzمقراطية  حOث ي�!خب الشعب ممثليه  يف احلكومة  و من  امه هذه اzول فر�سا، )وىل  و يه ك 
بلجيك ، õريطانيا، هولندا السويد  و الوال�ت املتBدة ا6ٔمر>كOة. اما الك!� الثانية  و اكنت كت�  اzول اليت اqهتجت 

اليا¸ن واس�بانيا. اما الك!� الثالثة فاكنت õز&امة دو� واLدة فقط و يه روس�يا و اzكتاتورية  و &ىل راسهم املانيا و ايطاليا ، 
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. و مiارشة  بعد اعتالء احلزب  العامل الوطين )شرتايك النازي احلمك  õرئاسة  ادلف هيتلر ، (1)اليت اqهتجت النظام الش�يوعي

و اwى اكن يضم مجمو&ة من الش�باب  الساخط &ىل  معاهدة فرساي  و اw>ن اكنوا يبحثون &ىل اس�تعادة اجماد املانيا و 

يت سلبت مهنم . و مiارشة بعد  سقوط حكومة  ومير حقوقها يف  ارو¸ كقوى و Þكو>ن �Vش وطين و اسرتVاع ا6ٔرايض ال

. انتقال احلمك اىل احلزب النازي و اwي قرر الغاء  )حزاب )خرى  و قرر توحOد املانيا  و مت تطهري البالد من 1932س�نة 

 ها مبعاهدة   فارساي.ا&لنت املانيا   بعدم تقOد  1935الرص&ات  و الزنا&ات إالقلميية و ¦ون رشطة س�ياس�ية قوية. و يف س�نة 

فر�سا  بتخوف من حتراكت هتلر املتالحقة فطالبت من  ٕاجنلرتا وٕايطاليا بعقد مؤمتر يف مدينة سرت>زا إاليطالية س�نة  شعرت 

&ادة Ùسليح اجل�ش ا6ٔملاين. 1935 ̧ٕ   هبدف  توحOد  الصفوف ضد ا6ٔطامع ا6ٔملانية، واwي نص &ىل جشب قرار هتلر 
ٕاىل التخطيط لضم ا�منسا بعد Iٔن حتالف مع موسوليين، ووVد يف اجل�ش ا6ٔملاين )س�تعداد لتنفOذ  1938كام &اد هتلر س�نة 

اج!احت القوات النازية ا6ٔرايض ا�منساوية. و حشد هتلر املاليني من اجليوش  1938مارس  12مشاريعه التوسعية. ويف 

ا6ٔملانية بقOة الرتاب الÝش�يكوسلوفايك، ف1ٔصبحت اجليوش اح!لت القوات  1939مارس  15)ملاين لضم ٕاقلمي السوديت. ويف 

اج!احت القوات ا6ٔملانية ا6ٔرايض البولونية،  يف املقابل  Iٔ&لنت  1939سRمترب   1ا6ٔملانية  &ىل Lدود ا6ٔرايض البولونية. ويف  

  م. و اندلعت احلرب العاملية الثانية.1939ش�ت�رب  3ٕاجنلرتا وفر�سا احلرب &ىل Iٔملانيا يف 

مل ت�هت�ي احلرب العاملية )وىل  ) مبجمو&ة من الرصا&ات  و اليت اججت و �دت  الطريق ل�شوب   : احلرب العاملية الثانية 
Vاءت بنود االتفاقOة قاصية  مبثابة اهانة �لشعب )ملاين. حOث  1919احلرب  العاملية الثانية.  فاكنت  معاهدة فاريس لس�نة 

تلر �لحمك قرر )�سBاب من عصبة ا6ٔمم والعمل &ىل مراجعة مس1ٔ� احلدود والعودة �لÝسلح. و �لغاية، و مبجرد وصول ه 

بصورة 1929العاملية ،ازمة الكساد العظمي  لس�نة    تدهور ا6ٔوضاع )ق!صادية ب1ٔملانيا �سRب ت1ٔثري ا6ٔزمة )ق!صاديةسامه 

قـوى ال�م�!ـطـرف�ة تطمح يف الوصول اىل داÊرة السلطة مهنا  مiارشة يف اندالع احلرب حOث õرزت يف ارو¸ مجمو&ة من  ال�

ية ¸الحتاد ال��Nازي�ة فـي Iٔل�م�ان��Oا، ال�ف�اش��Oة فـي ٕايـط�ال��Oا وال�ع�س�كـري�ة ال��Oاب�ان. كام  معل هرت &ىل وحملارصة التجربة )شرتا¦ 

  السوفOايت.

وايطاليا واليا¸ن  مت يف البداية ÙشكOل Lلف عسكري  بني Iٔملانياو د÷لت ارو¸ مر�L التBالفات العسكرية  من Vديد . ف 
. انضم اليع بعد 1942(1). و بعد ذ�  و قعت لك من فر�سا واجنلرتا حتالف عسكري مضاد  عسكرية يف س�نة 1936س�نة 

  .ا6ٔمر>كOة والصني ذ� لك من )حتاد السوفOايت والوال�ت املتBدة

 العاملية الثانية:ا6ٔس�باب #ري املبارشة �لحرب 
  م وقOامه بÝسليح �Vش املانيا  و مضه ٕاقلمي السوديت .1933وصول هتلر ٕاىل السلطة س�نة   -

  م1936احسب املانيا  من عصبة ا6ٔمم س�نة  -

  م .1936ا�سحبت ٕايطاليا من عصبة ا6ٔمم س�نة  -

  م و ا�سBاهبا من عصبة ا6ٔمم .1937اح!الل اليا¸ن لÖٔرايض الصي�Oة لس�نة  -
  Þكو>ن حمور ثاليث يضم Iٔملانيا ٕايطاليا واليا¸ن. -

  جعز عصبة ا6ٔمم عن فرض مواثيقها &ىل بعض اzول و احلد من ا6ٔطامع ا6ٔملانية . -
                                                           
(1) Goodwin, Doris Kearns. No Ordinary Time: Franklin & Eleanor Roosevelt: The Home Front in World War II. Simon 

and Schuster, 2013. p 8.. 
(1) Taylor, Alan John Percivale. The origins of the second world war. Penguin UK, 2001.,p183. 
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احليوي  السRب  هرت زعمي النازية  لتحقOق Iٔهداف توسعية يف  اîال   اكنت رعبة   : ا6ٔس�باب املبارشة  حلرب العاملية الثانية

. ويف اليوم 1939ش�ت�رب 01 اندالع احلرب العاملية الثانية و بدIٔت ¸ج!ياح جOوش هتلر  لÖٔرايض  البولونية يوماملبارش يف 

  .&ىل Iٔملانيا، و اكن ذ� البداية املبارشة الندالع احلرب العاملية الثانية الثالث ا&لنت فر�سا وõريطانيا احلرب

  

  امه مراLل احلرب العاملية الثانية: 

 ( �Lنة  - : وىلاملر�م 1940قامت Iٔملانيا ¸ح!الل  ثالثة ار¸ع  من فر�سا والرنوجي. كام قصف اجل�ش ا6ٔملاين لندن س

م من Jة اخري، قامت القوات اليا¸نية بقصف القا&دة ا6ٔمر>كOة 1941وزحف ن &ىل )حتاد السوفOايت س�نة 
  ن الوال�ت املتBدة ا6ٔمر>كOة احلرب &ىل دول احملور.م . )مر اwى  ادى اىل ٕا&ال1941دجNرب  7¸حمليط الهادي يف 

-ا6ٔملانية من الرشق وتو#ل قوات احللفاء من سواLل نورماندي ÷رتاق �لقواتقام  اجل�ش الرويس ¸  املر�L الثانية: 
اسÝسمل  اجل�ش )ملاين . من Jة اخرى  1945و يف شهر ماي  .واكÝسا�ا �لجهبة الغربية ا6ٔملانية -شامل غرب فر�سا

.كام قامت الوال�ت  1942،اغرق  ا6ٔسطول ا6ٔمر>يك Lامالت الطاÊرات اليا¸نية يف حبر املرVان يف يونيو س�نة 

لقاء Iٔول قNب� نووية &ىل مدينة هريوش�	 يف  ̧ٕ Iٔوت  14ت  ويف Iٔو  Iٔ9وت وٕالقاء قNب� Iنية &ىل qاكزايك يف   6املتBدة 

 .1945اسÝسلمت اليا¸ن 

من امه النتاجئ اليت اqهتت ا�هيا احلرب العاملية الثانية هو تقس�مي املانيا بني احللفاء  و     : امه نتاجئ احلرب العاملية الثانية 
خطر هو انتقال دخول العامل يف رصا&ات Vديدة امهها احلرب الباردة بني الوال�ت املتBدة )مر>كOة و روس�يا.  و )

الز&امة  من قارة ارو¸ اىل امر>اك .كام انتجت احلرب العاملية الثانية خساÊر اق!صادية  هائ�  و خساÊر �رشية بلغت 

  بني مدنني و عسكر>ن.  مليون ق!يل50حوايل 

ي�Oة فقد اكنت القضية الفلسط  و من اكرب خملفات احلرب العاملية الثانية هو الزج ¸لوطن العريب يف دوامة احلروب 

ٕاىل فلسطني ÷الل فرتة )نتداب هبدف تطبيق و&د بلفور اwي نص &ىل  õريطانيا قد جشعت &ىل دخول ا�هيود

  وطنيا قومOا يف فلسطني. ٕاعطاهئم

  

 

  

  نظام العوملة •

اوًال وقiل لك يشء ف1ٔين اؤيد ما Vاء به فؤاد مريس ب1ٔن الرIٔساملية جتدد نفسها . حOث ´شهد &امل اليوم حتوالت ¢رخيية      
كربى تNÝافس من ÷اللها بعض القوى الس�ياس�ية اليت تتصارع ف	 ب�هنا لتحمك الس�يطرة &ىل مجمل املتغريات الس�ياس�ية 

يت ظاهرة العوملة يف مقدمة هذه التحوالت اليت كام ´شري اzكتور Vالل Iٔمني ب1ٔهنا قد و)ق!صادية و)ج�عية يف العامل . وت1ٔ 
اIرت مشاعر م!ضاربة بني مؤيد لها وم!خوف مهنا , و&ىل العموم ف1ٔن ظاهرة العوملة تظهر ب1ٔشاكل م!عددة س�ياس�ية واق!صادية 

  د الوطنيةوتقNية ومالية ومعلوماتية ال تعرف Lدودًا وال تقف يف طريقها احلدو 
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لقد بدIٔت معامل هذه الظاهرة اكرث وضوLًا بعد اهنيار املعسكر )شرتايك وسقوط Lلف وارشو مطلع الÝسعينات من القرن    

العرش>ن , و�سRب ذ� ظهرت يف العامل مراكز Vديدة تبدو يه )خرى من ÷الل منوها واجنازاهتا )ق!صادية zفع قوى العوملة 

ططاهتا الرامOة �لهمينة &ىل العامل , وتطر الوال�ت املتBدة )مر>كOة ¸عتبارها القوى العظمى  املس�يطرة تقNيًا )جتاه اwي خيدم خم

 واق!صادً� ومعلوماتيًا وعسكرً� ¸لشلك اwي يؤمن لها الس�يطرة &ىل مسار واجتاه العوملة .

العوملة يه ظاهرة حمتية ÷اضعة لظاهرة التطور  >زمع مروجو العوملة وس�ياسات )نف!اح )ق!صادي ب1ٔن ظاهرة      

 التكNولو© والتغريات )ق!صادية يف العامل . ويدعى هؤالء كذ� ب1ٔن ال قدرة L6ٔد &ىل ردها والوقوف بوJها . 

 : مفهوم العوملة 

 وبناءًا &ىل ذ� ف1ٔن مفهوم العوملة ميكن توضيBه ¸6ٓيت :      

املفهوم : العوملة تعين zى الس�يد �سني , ويه حركة الناس واملعلومات والسلع بني اzول &ىل نطاق الكون , حبيث  .1
تصبح قا&ة امجليع والثاين تذويب احلدود بني اzول والثالث يه ز�دة معدالت الÝشابه بني امجلا&ات واîمتعات 

ز ثقايف حترDها التÍارة التوسعية لكNيهتا )مر>كOة وطابعها الرتف واملؤسسات , ما zى ب�Oامني ¸ربو فه�ي تعين افرا

فالصور اىل Vانب معدات )نتاج , وخطوط امجلال جبوار خطوط )نتاج ويضيف ¸ربو ان )مر يتعلق ¸لثقافة 

 ¦سلعة من السلع . 

نه نتاج �لتطور احلضاري )�ساين تنطلق العوملة مكسلامت فكرية تتعلق بتصممي منوذج Vاهز ´سوق العامل &ىل اساس ا .2

 وهو يف حقOق!ه مل >كن سوى اطار نظري لصيا#ة مفهوم يعمق س�يادة ا�منوذج )مر>يك . 

 : امه اهداف العوملة ومن العوملة  اهداف  

 ٔI  -   .ميقراطيzتعميق ا�منوذج ا 

 تعميق مفهوم حقوق )�سان .   -  ب

السوق وتعممي ا�منط الرIٔساميل يف التمنية وحتديث اق!صادات العامل حرية تبادل السلع واخلدمات من ÷الل مفاهمي حرية   -  ت

 و÷اصة )ق!صادات ا;تلفة .

 تدفق املعلومات وانÝشار املعرفة واشا&ة اق!صاد املعرفة ¸عتبار ان املعرفة اصبحت اLد عنارص )نتاج يف الوقت احلارض - ث  

  :  الوسائل املتبعة لتطبيق العوملة 

 ٔI -  ياسة )نف!اح    : اق!صاد��ا&ادة هيلكية اق!صادات دول العامل مبا ي�سجم مع توJات اق!صاد السوق , واzعوة اىل س

 Iٔ WTOي اق!صاد بال Lدود و)س�تفادة من õرامج صندوق النقد اzويل والبنك اzويل ومNظامت التÍارة العاملية 

املبارش و÷ربة الرشاكت املتعددة اجل�س�يات هبدف والرشاكت م!عددة اجل�س�يات و)س�تفادة من )سÏÝر )جNيب 

 تقليل الفجوة بني )ق!صادات املتقدمة يف دول الشامل واق!صادات دول اجلنوب . 
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ا&ادة Þرت�ب النظام اzويل اجلديد و÷لق اصطفاف Vديد �Õول حسب قوهتا يف العامل وت1ٔيت الوال�ت املتBدة   س�ياس�يًا : - ب  

 العامل ¸عتبارها قوة عظمى وعضو يف جملس )من اzويل , وÞاكد Þكون �مينة &ىل معظم بقاع العامل . )مر>كOة اول دو� يف

العوملة يه ثورة املعلومات واالتصاالت من حOث ¦وهنا نظام مسعي وبرصي يصبح ملصدر )قوى )نتاج القمي   ثقافOًا : - ج

 وÙشكOل الوعي واwوق . 

شا&ة ثقافة حتديد )جناب ( الثقافة الال اجنابية )  العوملة هو ا&ادة البناء الطبقي �لمجمتعات:  من اهداف اج�عيًا  -د ̧ٕ

  &ىل مس�توى العامل امجع . �لمجمتعات




