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 الممخص:
يتناول البحث األسس النظرية والتطبيقية السباب حدوث األزمات في النظام الرأسمالي التقميدي 

حولة وكذلك امكانيتو في تجاوز التحديات من االيدولوجيات وكيفية مواجيتو لمتغيرات التي تحدث 
المختمفة التي جاءت بعده التي ارادت ان تنيي وجود ىذا النظام القائم منذ اكثر من قرنين من الزمن, 
وبذلك فقد واجو ىذا النظام الرأسمالي تحديين أما ان يبقى نظامًا قائمًا بحد ذاتو ولو نظرياتو وفرضياتو 

او يواجو االنييار وصعود االشتراكية بداًل عنو التي تتحين الفرص في االستحواذ عمى المستقمة 
االنظمة االقتصادية وجعميا انظمة شمولية واشتراكية, لذا فقد دأب المفكرين الكالسيك عمى مواجية 

تالئم تيديد االنييار في النظام وذلك من خالل اجراء التعديالت عمى اساس النظام الرأسمالي وعمو ي
معيا ليتمكن من تجاوزىا بسيولة, وقد كانت أزمة الكساد الكبير من أقوى األزمات االقتصادية التي 
مر بيا النظام الرأسمالي وكاد ان ينيار لوال وضع الخطط والعمل بيا من قبل ابرز المفكرين 

اكل االقتصادية الكالسيك وىو جون ماينرد كينز, الذي وضع الحمول والمقترحات لمعالجة جميع المش
في النظام الرأسمالي واجراء بعض التغيرات التي حان دورىا من أجل استمرار النظام بشكل سميم 

ليا النظام االقتصادي وبذلك فقد وضع الحمول المناسبة لمعالجة األزمة االقتصادية التي يتعرض 
 الرأسمالي وانقذه من االنييار بتعديالتو عميو.

 .(األزمات االقتصادية , النظام الرأسمالي, آلية المعالجة):  الكممات المفتاحية
Economic crises in the capitalist system causes and treatment 

dr. Musa Khalaf Awad 
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Abstract: 

The research deals with the theoretical and applied foundations of the causes 

of crises in the traditional capitalist system and how it confronts the changes 

that occur around it, as well as its ability to overcome the challenges from the 

various ideologies that came after it that wanted to end the existence of this 
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system that existed for more than two centuries, and thus this capitalist 

system faced Two challenges: Either it remains an existing system in itself 

and has independent theories and hypotheses, or it faces the collapse and the 

rise of socialism in its place, which is waiting for opportunities to take over 

economic systems and make them totalitarian and socialist systems. 

Therefore, classical thinkers have always faced the threat of collapse in the 

system by making adjustments on the basis of The capitalist system and its 

reasoning is compatible with it to be able to overcome it easily, and the Great 

Depression was one of the most powerful economic crises that the capitalist 

system went through and would have collapsed had it not been for the 

development and implementation of plans by the most prominent classical 

thinker, John Maynard Keynes, who developed solutions and proposals to 

address all economic problems In the capitalist system and make some 

changes whose turn has come in order for the system to continue properly 

Develop appropriate solutions to address the economic crisis facing the 

capitalist economic system and save it from collapse by making amendments 

to it. 

Keywords: (economic crises, capitalist system, treatment mechanism). 

 مقدمة 
من المعروف ان النظام الرأسمالي يواجو أزمات اقتصادية وصفت بأنيا دورية 
ويجب ان يعتاد عمييا كل من يؤمن بيذا النظام االقتصادي, اال ان تمك األزمات بدأت 
تتفاقم وتتكرر كما انيا اصبحت أكثر شدة وتأثيرًا وتمس حياة االفراد في تمك الدول 

االضافة الى وجود تحدي آخر وىو النظام االشتراكي الذي يؤمن ان ساعة الرأسمالية ب
نياية النظام الرأسمالي قريبة وسينيار النظام االقتصادي الرأسمالي قريبأ حسب وصف 
االشتراكيو لو, اال ان التعديالت التي أجراىا االقتصادي الشيير جون ماينرد كينز قد 

لحمول العممية لمواجو تمك المخاطر مستقباًل من انقذت االقتصاد من االنييار ووضع ا
خالل المعالجات التي اقترحيا في نظرياتو االقتصادية التطبيقة والتي فعال انقذت 

ومن اجل توضيح ذلك في البحث فقد تم تقسيمو عمى النظام الرأسمالي من االنييار, 
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ريتو وأسس عممو مبحثين األول منو تناول مفيوم النظام االقتصادي الرأسمالي  ونظ
فضاًل عن ابراز اىم نقاط القوة ونقاط الضعف فيو, ثم ننتقل الى المبحث الثاني الذي 
تطرقنا فيو الى االزمات االقتصادية في النظام الرأسمالي وكيف جاء كينز لمواجو تمك 
االزمات ووضع الحمول المناسبة ليا من أجل استمرار وبقاء الناظ االقتصادي 

 تبينمًا وفي ختام البحث توصمنا الى مجموعة توصيات واستنتاجات ميمة الرأسمالي قائ
 مرونة النظام الرأسمالي وتكيفو في معالجة المشاكل واالزمات االقتصادية.

 مشكمة البحث
يمكن وصف مشكمة البحث بالتساؤل اآلتي وىو, ىل يواجو النظام الرأسمالي 

وفق نفس منيجية النظام دون انيياره وىل يمكن ان تعالج  مشاكل وأزمات اقتصادية 
 الفكري والبنيوي.

 فرضية البحث
يفترض البحث ان النظام الرأسمالي يواجو مشكال اقتصادية متنوعة وىي مستمرة 
مع التغيرات االقتصادية الدولية او المحمية لكن تمت معالجتيا او التخفيف من حدتيا 

ومبادئ النظام الرأسمالي الجديد بعد وتأثيرىا عمى افراد المجتمع وذلك وفق نظريات 
 التعديل عميو.

 أهمية البحث 
ترجع اىمية البحث الى كونو يتناول أىم موضوع من المواضيع الرئيسة التي 

التي تفاقمت مع مرور السنوات وىي األزمات يعاني منيا النظام الرأسمالي منذ تأسيسو 
االقتصادي الرأسمالي باالنييار واستبدالو بنظام آخر جديد  حتى اصبحت تيدد النظام

بأيدولوجية مختمفو. وكذلك يبين أىمية المرونة في االنظمة االقتصادية وكيف يمكن ليا 
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معالجة المشاكل واالزمات من خالل اجراء التعديالت والتحسينات في الفرضيات 
 والمبادى العامة دون االخالل بجوىر وأسس النظام.

 ف البحث هد
ييدف البحث الى توضيح طبيعة األزمات االقتصادية التي يتعرض ليا االقتصاد 

المرونة التي اتبعيا ىذا النظام دون االخالل  الرأسمالي وكيف تتم معالجتو وفق مبدأ
ادئ التي استند عمييا منذ تأسيسو وقد كانت افكار كينز ونظرياتو ىي الجوىري بالمب

 مات.األساس في معالجة األز 

 المبحث األول
 مفهومة ونظرياته وأسس عممهالنظام الرأسمالي 

 العامة المبادئو النظام الرأسمالي  مفهوم -المطمب األول  

 فرضتتية عمتتى التقميديتتة الرأستتمالية كتتتاب بيتتا جتتاء التتتي االقتصتتادية الفمستتفة تستتتند
 فتتي الفتترد رغبتتة ىتتو واحتتد أصتتل إلتتى ترجتتع المجتمتتع فتتي الثتتروة ظتتاىرة أن ىتتي أساستتية
 التتتتربح) الشخصتتتتية المصتتتتمحة حتتتتافز أن أختتتترى بعبتتتتارة أي. االقتصتتتتادية حالتتتتتو تحستتتتين
 ىتذه متن ستمث ادم استتخمص وقتد.  االقتصتادي لمنشتاط االساسي المحرك ىو( المادي

 التتتي المنافستتة عتتل يستتتند التتذي ،1الرأستتمالي االقتصتتادي النظتتام تمقائيتتة مبتتدأ الفرضتتية
 العتترض بتتين التتوازن ونحقيتتق االقتصتادية المتتوارد نخصتيص فتتي الكفايتة تحقيتتق تضتمن
 متتن التتتي الخفيفتتة او الخفيتتة, باليتتد ستتمث ستتماىا( الستتوق اليتتة) قتتوى بوستتاطة والطمتتب
 التامتة المنافستة دور ويقتصتر , واألجتور األستعار فتي التامتة المرونتة افتراض شروطيا

نما ، االنتاج في الكفاية تحقيق عل السوق في  والختدمات الستمع تتوفير أيضتا يضتمن وا 
 التتأثير فتي منتج أي إمكانية عدم بسبب وذلك ، الممكنة االسعار بأقل المستيمكين الى



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 703 

 قبتتل متتن الستتوق التتى التتدخول حريتتة فرضتتية بحكتتم ، ستتعرىا فتتي أو الستتمعة عتترض فتتي
 االقتصتتتادية الفمستتتفة التتتى واستتتتنادا.  القائمتتتة المؤسستتتات ومنافستتتة الجديتتتدة المؤسستتتات

 االستتخدام مستتوى عنتد الكمتي والطمتب الكتل العترض بتين التتوازن تحقيتق يتم ، التقميدية
 االراديتة غيتر أو القسترية بالبطالتة يستمى متا وجتود عدم أي االقتصادية، لمموارد الكامل

 بطالتة تكتون أن بتد ال تحتدث أن يمكن بطالة أية أن ، أخرى بعبارة أي.  االقتصاد في
 الستوق في السائدة باالجور االشتغال العمال رفض الى تعزى والتي ، طوعية أو ارادية

 فتي الجوىريتة النقطتة ىتي االنتاج في فائض حدوث امكانية عدم فرضية تعتبر كذلك. 
 الطالتب يخمتق العرض أن مبدأ عل الفرضية ىذه وتستند.  التقميدية االقتصادية الفمسفة

 بتتتتتو جتتتتتاء التتتتتذي األستتتتتواق(  بقتتتتتانون االقتصتتتتتادي ) الفكتتتتتر فتتتتتي المبتتتتتدأ ىتتتتتذا ويعتتتتترف. 
 حجتر بمثابتة يعتبتر والتذي , 1833 – 1767ستاي  بتابتس جان الفرنسي  االقتصادي

 القترن أوائل وحتى عشر التاسع القرن في سائدا كان الذي االقتصادي الفكر في الزاوية
 االقتصتتتادي الفكتتتر فتتتي مدرستتتة ظيتتتور التتتى ستتتاي أفكتتتار انتشتتتار أدى وقتتتد. 2 العشتتترين
 فتتتي فرنستتتا فتتتي االقتصتتتادي الفكتتتر عتتتل ستتتيطرت التتتتي الحتتترة المتفائمتتتة بالمدرستتتة تعتتترف
 عممتتا االقتصتتاد اتعبتتر أنتتو ستتاي بيتتا جتتاء التتتي االراء أبتترز ومتتن.  عشتتر التاستتع القتترن
 الحاجتة ودون الطبيعتة قتوانين طبتق وتستتيمك وتتوزع تخمتق الثروة ان وافترض ، طبيعيا

  االقتصادية الحياة في الدولة جانب من في سمث اراء من أبعد ذىب أنو تدخل أي الى
 حتتى فيتو مرغتوب غيتر االقتصتادية الحيتاة فتي الدولة تدخل واعتبر الناحية ىذه حتى. 
 قتوى ىنتاك ان ستاي واعتبتر.  منتو بتد ال امترا التتدخل ىتذا فييتا يكون التي الحاالت في

 والجتتتتدير. تمقائيتتتتة بصتتتتورة التتتتتوازن تحقيتتتتق عمتتتتى تعمتتتتل االقتصتتتتادي النظتتتتام فتتتتي معينتتتتة
 فتتي معينتتة ستتمعة فتتي االنتتتاج فتتي فتتائض حتتدوث احتمتتال ينتتف لتتم ستتاي أن بالمالحظتتة

نمتتا(  االقتصتتادية الحيتتاة فتتي الدولتتة تتتدخل التتى يعتتزى والتتذي)  القصتتير األجتتل  رفتتض وا 
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 اال ىتو متا الكمي الطمب الن وذلك ، عامة بصورة االنتاج في فائض حدوث فكرة قبول
 كنظتتتام الرأستتتمالية تعريتتتف يمكتتتنووفقتتتًا لمتتتا تقتتتدم .  المنتجتتتة الستتتمع مجمتتتوع عتتتن عبتتتارة

 ، العمتل)  االنتتاج لوستائل الخاصة بالممكية اقتصادي تنظيم عن عبارة بأنيا اقتصادي
 ليم تحقق التي بالطريقة الوسائل ىذه استخدام لالفراد ويحق ،(  المال ورأس ، األرض
 قبتتتل متتتن الستتتيطرة أو التخطتتتيط إلتتتى النظتتتام يخضتتتع ىتتتذا وال ، الممكنتتتة المنتتتافع أقصتتتى

 الفكتتر قتتادة رأي حستتب ، االقتصتتادية الحيتتاة فتتي الحكتتومي التتتدخل ويقتصتتر.  الحكومتتة
 : 3ىي مجاالت ثالثة في الرأسمالي
 والصتتحة كتتالتعميم ، الضتترورية االجتماعيتتة الختتدمات متتن أدنتتى حتتد تتتوفير 

  والمواصالت البريد وخدمات
  لمبمد السياسية الحدود عن الدفاع  
  والعالقتتات الممكيتتة حقتتوق لحمايتتة القتتانون وستتيادة التتداخمي األمتتن تتتوفير 

 . والمؤسسات األفراد بين التعاقدية
وفقتتتًا ليتتتذه المبتتتادئ التتتتي يستتتتند عمييتتتا النظتتتام الرأستتتمالي يستتتتمر فتتتي مواجيتتتة األزمتتتات 
والتغيتترات االقتصتتادية بشتتكل عتتام اذ ان ىتتدف ىتتذا النظتتام ىتتو االستتتمرار والمرونتتة متتع 

الئم متتع حفتتظ النظتتام الرأستتمالي دون ارختتالل بنظرياتتتو تجتتاه األزمتتات ومعالجتيتتا بمتتا يتتت
 النظريات االقتصادية االخرى .

 عناصر القوة في النظام الرأسمالي  -المطمب الثاني 

 الممكية الخاصة   – 1
 بالنستتتبة الحقتتتوق متتتن مجموعتتتة وتعنتتتي الراستتتمالية جتتتوىر الخاصتتتة الممكيتتتة تعتبتتتر
( معينة قيود ضمن)  لممالك تجيز التي المنقولة غير أو المنقولة األصول أو الموجودات

 الخاصة وىي: لمممكية اجتماعية وظائف عدة ىناك.  في موجوداتو التصرف حق
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 فتتتتي االقتصتتتتادية القتتتتوة وكتتتتذلك والثتتتتروة التتتتدخل توزيتتتتع فتتتتي كبيتتتترا دورا تمعتتتتب أنيتتتتا:  أوال 
 االقتصادية القرارات اتخاذ لعممية الالمركزية درجة تحدد ، وبالتالي ، المجتمع

 انتاجيتتتتتة ستتتتمع شتتتتتكل عمتتتتى الثتتتتتروة لتتتتتراكم ميمتتتتتة أداة الخاصتتتتة الممكيتتتتة تعتبتتتتتر ، ثانيااااا 
 ممكيتو عمى مالك كل محافظة بحكم وذلك ، المجتمع مال رأس عمى والمحافظة

 أقصتى وبتذل العمتل عمتى جتدا قويا حافزا الخاصة الممكية زيادة في الرغبة تعتبر ، ثالثا 
 . اليومية الحياة في الممكنة الجيود

 الشتتخص تزويتتد فتتي تتمثتتل ميمتتا اجتماعيتتة وظيفتتة بتتأداء الخاصتتة الممكيتتة تقتتوم ، رابعااا 
 حتتتق ختتتالل متتتن وذلتتتك باالستتتتقاللية والشتتتعور االقتصتتتادي بالضتتتمان أستتترتو وأفتتتراد
 أن بالمالحظتة والجتدير.  الخاصتة الممكيتة لحقتوق مكمتال جتزءا يعتبر الذي اررث
 قتتتدم قديمتتتة الحتتتق ىتتتذا عمتتتى والضتتتوابط القيتتتود أن حيتتتث ال الخاصتتتة الممكيتتتة حتتتق

 أىميتة وزيادة الرأسمالية تطور مع كبيرة بصورة ازدادت أنيا إال ، نفسيا الرأسمالية
 والصتتتتالح العامتتتتة المصتتتتالح بتتتتين العالقتتتتة تنظتتتتيم وضتتتترورة االجتماعيتتتتة الحاجتتتتات
 مطمقا. حقا يعتبر.  الخاصة

  االقتصادية الكفاية  -2
 عممية تتم حيث ، االقتصادية الكفاية تحقيق عمى بقدرتيا الرأسمالية تتسم
 الطمب اللية طبقا تتحدد التي النسبية األسعار حسب االقتصادية الموارد تخصيص
 ىذا ويؤدي السمعة، سعر ارتفاع إلى معينة سمعة عمى الطمب زيادة فتؤدي.  والعرض

 زيادة بيدف السمعة انتاج لزيادة أكبر موارد لتخصيص المنتجين تحفيز إلى بدوره
 استيالكو في يرغبون ما عمى المستيمكين جميور حصول ىي النتيجة وتكون.  أرباحيم

 السوق من حصتو سيفقد االخرين من أعمى سعرا ألن وذلك الممكنة، األسعار بأقل
 الخاصة المؤسسات أن ،4أخرى يفرض الذي المنتج عمييا بعبارة أي منافسيو, الصالح
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تحتم عمييا زيادة كفايتيا االقتصادية ) اي تقميل  التي التامة المنافسة من جو في تعمل
تكاليف االنتاج ( بصورة مستمرة والتي من شأنيا بقاء أصمح المؤسسات في السوق 
وبالتالي ضمان حصول المستيمك عمى افضل السمع والخدمات, وتحدث ىذه العممية 

الحكومة التي يفترض منيا عدم منافسة المؤسسات بصورة آلية بدون حاجة الى تدخل 
 الخاصة فيما تنتج. 

 الحرية االقتصادية الرأسمالية – 3
 إلتتتى الوصتتتول يضتتتمن التتتذي النظتتتام بأنيتتتا الديموقراطيتتتة تعريتتتف الحريتتتة أو يمكتتتن

نما ذاتيا بحد غاية ليست ىي الديموقراطية أن أي.  األغمبية طريق عن معينة قرارات  وا 
 بتأن الكتتاب بعتض ويعتبتر.  األغمبيتة تقبميتا قترارات إلى الوصول بواسطتيا يمكن وسيمة

 أي أمتتام المجتتال تفستتح ألنيتتا وذلتتك السياستتية لمديموقراطيتتة قاعتتدة أفضتتل ىتتي الرأستتمالية
 يرغتب اقتصتادي نشتاط أي وممارستة الستوق لتدخول(  المالية القدرة لديو كانت إذا)  فرد

 متتن كبيتتر عتتدد وجتتود أن كمتتا.  الجميتتور قبتتل متتن امطموبتت انتاجتتو كتتان طالمتتا فيتتو القيتتام
 متتتن قميمتتتة فئتتتة ستتتيطرة وعتتتدم االقتصتتتادية الحريتتتة بقتتتاء يضتتتمن الستتتوق فتتتي المؤسستتتات
 بحريتة العمتال يتمتع كما.  ينتج ال أو ينتج أن يجب فيما والتحكم السوق عمى المنتجين
 , أخترى عمتل فترص ىنتاك كانتت إذا , وظتائفيم وتغييتر فييا يرغبون التي المين اختيار

دختتال,  لديتتو كتتان دخمتتو, إذا انفتتاق بحريتتة فتترد كتتل ويتمتتتع.  عمميتتم أربتتاب متتع اختمفتتوا إذا
 تعتبتر التتي السياستية لمحريتة بالنسبة الحال كذلك فييا يرغب التي والخدمات السمع عمى
 ، المختمفتة االعتالم لوستائل الخاصتة الممكيتة فتبحكم ، االقتصتادية لمحريتة منطقيتة نتيجة

 بالنستبة أمتا.  جيتة أيتة متن تعستف دون تامتة بحريتة رأيتو عتن التعبيتر الجميور يستطيع
 أنيتتا حيتتث ، الحتتدود أضتتيق فتتي ينحصتتر فإنتتو االقتصتتادية الحيتتاة فتتي الحكومتتة لتتتدخل
 نشتتتتوء دون والحيمولتتتتة المنافستتتتة ودعتتتتم والمؤسستتتتات األفتتتتراد حقتتتتوق لحمايتتتتة أداة بمثابتتتتة
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 قتتتد الرأستتمالية ظتتل فتتي السياستتية الحيتتاة أن ذكتتره, إالكمتتا تقتتدم  الستتوق فتتي االحتكتتارات
 تعتتريض وبالتتتالي ، معينتتة مصتتالح ذات مجموعتتات بتتين صتتراع إلتتى الحتتاالت فتتي تتتؤدي
وظيور األزمات االقتصادية التي سرعان متا يتتم تالفييتا  الخطر إلى الديمقراطية العممية

 . 5وفق مبادئ النظام الرأسمالي 

 عف واالنقادات في النظام الرأسمالي عناصر الض -المطمب الثاني 
تعتتتد أزمتتتة التناستتتق الرأستتتمالي فتتتي مواجيتتتة الظتتتروف الخارجيتتتة متتتن أىتتتم عناصتتتر 

 عشتتر التاستتع القتترن منتتذ الميبرالتتة الرأستتمالية ىتتذه آليتتة الضتتعف متتن حيتتث المبتتدأ اذ ان
 بمثابتة ويعتبتر النفتع وراء المستتمر الستعي رئيستة , اوليتا ىتو مبتادىء ثالثتة عتل ترتكز

 رؤوس بتتتتوظيفيم العمتتتل اربتتتاب ان: نقتتتول ذلتتتك وأليضتتتاح .6محتتترك النظتتتام الرأستتتمالي
 كتتل فقتتدون وقتتد الثتتروة تغمتترىم قتتد ستتنوات بضتتع ففتتي ، مختتاطرة كبيتترة يواجيتتون امتتواليم
 كتل ويستخرون و كميتا طتاقتيم يستتخدمون ولتذلك.  في حالتة أفتالس يصبحون و شيء

 ىتتو الثتتاني والمبتتدأ لتتو, حتتدود ال التتذي النفتتع اجتتل متتن الضتتارية المعركتتة فتتي امكانتتاتيم
نتيجتتة لحريتتتو  العمتتل رب الن طبيعتتي وىتتذا العمتتل, رب حريتتة عتتن نشتتأ وقتتد المستتؤولية,

 االفالس نصيبو فان واال ، ومأجوريو ودائنيو مزوديو تجاه بعيوده يفي عميو ان يتوجب
المبتتدأ الثالتتث فيتتو المنافستتة التتتي  امتتا.الرأستتماليين نفتتوس يقمتتق التتذي الرىيتتب العقتتاب اي

تقتتوم بتتدور المتتنظم التتتي كثيتترًا متتاتغنى انصتتار االقتصتتاد بيتتذا المتتنظم واعتبتتروه وستتيمة 
 التناسق الذي يؤمن حسن سير الحياة االقتصادية.

عمتتى  ستتنركز أننتتا إال ، الحتتادة االنتقتتادات متتن كثيتتر التتى الرأستتمالية تعرضتتت لقتتد
 العناصتر وىتذه ل أساس االنتقادات لمنظام الرأستماليرئيسة يمكن ان تشك عناصر ثالث
 : ىي
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 التامة المنافسة  - 1
 القتومي االقتصتاد فتي الضتارة اثارىتا تتترك التتي األستعار بتقمبتات السوق تتسم آلية

 وبالتتتالي)  الستوق متتن وخروجيتا كفايتتة األقتل الخاصتتة المؤسستات بعتتض الفتالس نتيجتة
 األكثتتر األختترى الموسستات لصتتالح(  والبشترية الماديتتة االنتاجيتتة الطاقتات بعتتض تعطيتل
 عمتتى تكتتون قتتد التامتتة لممنافستتة االجتماعيتتة التكمفتتة أن ، أختترى بعبتتارة أي.  منيتتا كفايتتة

 والحتتتترفيين المنتجتتتتين لصتتتتغار بالنستتتتبة ستتتتيما ال االنستتتتانية، بالستتتتعادة التضتتتتحية حستتتتاب
ذا.  والضتارة المضتنية العمميتة ىتذه ضتحايا يكونتون متا غالبا الذين والتجار  بتد ال كتان وا 

 فقتتد ، كفايتتة األقتتل القديمتتة الموسستتات محتتل كفايتتة األكثتتر الجديتتدة الموسستتات تحتتل أن
 أخترى بطريتق العاليتة االنتاجيتة الكفايتة تحقيتق باالمكتان ىل ترى يتساءل أن لممرء يحق
 متتتن الكثيتتتر أذىتتتان يتتتراود كتتتان التتتذي الستتتؤال ىتتتذا ان ؟ المنافستتتة عمميتتتة متتتن ضتتتررا أقتتتل

 صتداه زال ال التزمن متن قترنين متن أكثتر منتذ واالجتاعيتة االقتصتادية بالقضايا الميتمين
 لعمميتتتة التاريخيتتتة التجربتتتة اثبتتتتت فقتتتد.  الحاضتتتر الوقتتتت حتتتتى مقنعتتتة اجابتتتة عتتتن يبحتتتث
 الناحيتتتة متتتن المفيتتتد الستتموك بتتتأن أكيتتتدا ضتتتمانا تقتتدم ال المنافستتتة بتتتأن الرأستتتمالي التطتتور

ن دائمتا يكتافيء التذي ىتو االجتاعية  اجتماعيتا الضتار الستموك فتترات ىنتاك كانتت أنتو وا 
 النتتتاس كتتان عنتتتدما عشتتر والتاستتع عشتتتر الثتتامن القتتترنين فتتي. 7 دائمتتا يعاقتتتب التتذي ىتتو

 الفشتتتتل التتتتى وينظتتتترون الفضتتتتيمة حتتتتتى أو لممقتتتتدرة مكافتتتتأة االقتصتتتتادي النجتتتتاح يعتبتتتترون
 وربمتا.  المجتمتع يحتاجيتا التتي الخصتال تنقصتيم كانت الذن الولئك عقوبة االقتصادي

الزالتت موجتودة  التبريترات بعتض أن اال ، الماضتي فتي االعتقتاد ىتذا يبرر ما ىناك كان
 تعتبتتر زالتتت ال النزاىتتة ، بالنفقتتات االقتصتتاد ، الميتتارة ، حتتتى الوقتتت الحاضتتر, فالمثتتابرة

 متتتن الكثيتتتر أيضتتتا ىنتتتاك أن إال.  االقتصتتتادي النشتتتاط حقتتتول كتتتل فتتتي الميمتتتة القتتتيم متتتن
 بطتترق تحقتتق قتتد المؤسستتات بتتين التنافستتي الصتتراع فتتي النصتتر بتتأن تتتدلل التتتي الشتتواىد
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 لممقتتدرة مكافتتأة االقتصتادي النجتتاح أن بمقولتتة الثقتة اضتتعاف إلتتى أدى ممتا ، نزييتتة غيتر
 .اجتماعيا المرغوبة غير لمخصال عقوبة ىو االقتصادي الفشل وان

 البمتدان جميتع فتي التشتريعية الستمطات عمى الضغط زيادة ذلك نتائج من كان لقد 
 بالنشتتتتتاط الخاصتتتتتة القتتتتتوانين متتتتتن كثيتتتتتر عمتتتتتى الالزمتتتتتة التعتتتتتديالت الدختتتتتال الرأستتتتتمالية
 عتتتن تعجتتتز التتتتي لممؤسستتتات بالنستتتبة ارفتتتالس بأشتتتيار المتعمقتتتة كتتتالقوانين االقتصتتتادي

 موجوداتيتا تصتفية عتن الناتجة الكبيرة الخسارات تجنب فرص لتحسين بالتزاماتيا االيفاء
 منافستتتتة مواجيتتتتة عتتتتن تعجتتتتز التتتتتي المؤسستتتتات لعمتتتتال الحمايتتتتة بعتتتتض تتتتتوفير كتتتتذلك. 

 كانتت والتتي التجتارة بتنظتيم الخاصة التشريعات بعض ادخمت كما.  األخرى المؤسسات
 وعمتى. نزييتة غيتر طرق بواسطة التنافسي الصراع في النصر حاالت تقميل نتائجيا من
 لمستوق االنستانية غيتر الستمة تقميتل فتي أستيمت أنيا إال ، ارجراءات ىذه محدودية رغم
 ، المعاصترة الرأستمالية االقتصتادات خصتائص أبرز من تعتبر زالت ال المنافسة ولكن. 
 الرأستتمالية بتتو اتستتمت التتذي التامتتة المنافستتة نمتتوذج عتتن مختمفتتة أشتتكاال أختتذت أنيتتا ولتتو
ديمومتتة النظتتام الرأستتمالي  االقتصتتادي, وكتتل ذلتتك متتن اجتتل لتطورىتتا األولتتى المراحتتل فتتي

ومواكبتو التغيرات الدولية التي تحدث وخصوصًا تمك التي تعمل بعكس ما يريتده النظتام 
 الرأسمالي. 

 االجتماعية التكاليف  - 2
 التكتتتتاليف الستتتتوق فتتتتي والطمتتتتب العتتتترض آلليتتتتة نتيجتتتتة المتحققتتتتة األستتتتعار تعكتتتتس

 ىتذه أن ، أخترى بعبتارة أي.  المنتتج يتحمميتا التتي المباشترة التكاليف أي ، فقط الخاصة
 التتأثيرات عتن والناتجتة المجتمتع يتحمميتا التي المباشرة غير التكاليف تعكس ال االسعار
 الغتازات بستبب اليتواء كتمتوث ، الخاصتة لممؤسستات االنتاجيتة لمعمميات الضارة الجانبية
 بستتبب وكتتذلك والجتت فتتي المصتتانع بعتتض تقتتذفيا التتتي والغبتتار واالتربتتة واالدخنتتة الستتامة
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 تستتببيا التتتي والبشترية الماديتتة الخستائر إلتتى باالضتافة)  المتتدن داختل الستتيارات استتعمال
 يتتؤدي , ممتتا8البحتتار وستتواحل األنيتتار ميتتاه تمتتوث وكتتذلك( .  يتتوم كتتل الستتيارات حتتوادث

 ، الستتمكية بتتالثروة الضتترر الحتتاق والتتى الخطتتر إلتتى لألفتتراد العامتتة الصتتحة تعتتريض التتى
 التى الظتاىرة ىتذه أدت وقتد.  التصتنيع سترعة زيتادة عن الناجمة األضرار من ذلك وغير
 ذلتتك نتتتائج متتن وكتتان المتقدمتتة البمتتدان جميتتع فتتي العتتام التترأي قبتتل متتن حتتادة فعتتل ردود
 الضتتارة االثتار تقميتتل شتأنيا التتتي والضتوابط القيتود بعتتض لفترض الحكتتومي التتدخل زيتادة
 وكتتذلك ، الخاصتتة لممؤسستتات االنتاجيتتة العمميتتات عتتن الناتجتتة االجتماعيتتة التكتتاليف أو

 الحتتتتتدائق مثتتتتل ، البيئتتتتة تحستتتتين تغتتتترض العامتتتتتة الختتتتدمات أو الجماعيتتتتة الستتتتمع تتتتتوفير
 السيارات استعمال في الكبيرة الزيادة لمواكبة السريعة الطرق شبكات انشاء ، والمنتزىات
نتتتارة ، الخاصتتتة  عمتتتى يجتتتب التتتتي الرئيستتتة الميتتتام متتتن أصتتتبحت ذلتتتك وغيتتتر الشتتتوارع وا 
 لمجميور. التي الخدمات من توفرىا أن الحكومة

  والسياسية االقتصادية القوة تركز  -3
 وبتتتروز ، الستتتوق فتتتي الضتتتعيفة المؤسستتتات عمتتتى القضتتتاء عمتتتى المنافستتتة تتتتؤدي 

 حيتتث.  أعمتتى أستتعار فتترض متتن تمكنيتتا احتكاريتتة بقتتوة تتمتتتع التتتي الضتتخمة المؤسستتات
 وتعنتتي.  التكتتاليف تقميتتل فتتي المؤسستتات ىتتذه اىتمتتام قتتل كممتتا المنافستتة ضتتغط قتتل كممتتا
 السياستتية القتتوة تركتتز ،( والثتتروة التتدخل توزيتتع ستتوء عتتن الناتجتتة) االقتصتتادية القتتوة تركتتز
 ارذاعتة محطتات)  االعتالم وستائل عمتى السيطرة يمكنيم الذين األفراد من قميل عدد بيد
 كبيترة مبتال  صترف ختالل متن الجميتور فتي والتتأثير(  والمجالت ، الصحف ، التمفاز ،

 المصالح ىذه تسيرىم الذين من السياسيين بعض انتخاب لصالح واالعالن الدعاية عمى
 التركيبتة مع تتناغم ما غالبا الرأسمالي لممجتمع السياسية التركيبة فأن ، لذلك.  الخاصة

 التتتتي)  العماليتتتة الضتتتغوط بعتتتض وجتتتود احتمتتتال رغتتتم عمتتتى المجتمتتتع ليتتتذا االقتصتتتادية
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 االقتصتتتتتادية المجتتتتتاالت فتتتتتي ارصتتتتتالحات بعتتتتتض االدختتتتتال(  الختتتتتر بمتتتتتد متتتتتن تتفتتتتتاوت
 عتتادت متا لمرأستمالية النظتري النمتوذج فتي الضتغف عناصتر بتأن القتول يمكتن والسياستية

 اقتصتتتاداتيا تتستتتم التتتتي المعاصتتترة الرأستتتمالية البمتتتدان فتتتي العصتتتر تحتتتديات تنستتتجم متتتع
االقتصتتاد القتتومي  توجيتتو فتتي الحكوميتتة االقتصتتادية السياستتات تمعبتتو التتذي التتدور بأىميتتة

, ومن بتين ىتذه االىتداف ىتي تقميتل 9لتحقيق االىداف االقتصادية واالجتماعية المطموبة
التفتتاوت فتتي توزيتتع التتدخل والثتتروة وتتتوفير الضتتمان االجتمتتاعي لالفتتراد والمحافظتتة عمتتى 

ار االقتصادي , ليذا فقد درجة معينة من المنافسة فضال عن االستخدام الكامل واالستقر 
عالجتتتت الرأستتتمالية التغيتتترات التتتتي تحتتتدث فتتتي البيئتتتة الخارجيتتتة ليتتتا وغيتتترت او ستتتمحت 
بقبتتتول بعتتتض التعتتتديالت عمتتتى مبادئيتتتا دون المستتتاس بجتتتوىره, لتتتذلك ظيتتترت الرأستتتمالية 
الموجيتة الحقتتًا التتتي تالفتت االنتقتتادات الحتتادة التتي وجيتتت التتى النظتام الرأستتمالي ختتالل 

لتاستتع عشتتر, وخصوصتتًا بعتتد مجتتيء النظريتتة الماركستتية وحمتتول االستتتراكية فتتي القتترن ا
العديد متن دول العتالم متختذه متن تمتك االنتقتادات نقتاط ضتعف فتي الرأستمالية حتتى انيتا 
ادعتت ان زوال النظتتام الرأستتمالي ىتو شتتكل حتمتتي وال شتتك فيتو. وخصوصتتًا بعتتد حتتدوث 

وىتتي أزمتتة الكستتاد الكبيتتر فضتتاًل عتتن , 1932 – 1929األزمتة االقتصتتادية الحتتادة عتتام 
 . 1936ظيور اراء كينز ونشره كتاب النظرية العامة لمتشغيل والفائدة والنقود عام 

 المبحث الثاني
 األزمات اإلقتصادية في النظام الرأسمالي وآلية المعالجة 

 ظهور األزمات االقتصادية الحادة في النظام الرأسمالي التقميدي -المطمب األول  
 التاستتتع القتتترن ختتتالل حتتتادة انتقتتتادات التتتى التقميديتتتة االقتصتتتادية الفمستتتفة رضتتتتتع
 الرأستتتمالية انييتتتار حتميتتتة حتتتول متتتاركس كتتتارل بيتتتا جتتتاء التتتتي النظريتتتة وتعتبتتتر عشتتتر,
 أن اال ,10الفمستتفة ىتتذه التتى وجيتتت التتتي التحتتديات أبتترز متتن محميتتا االشتتتراكية وحمتتول
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 االزمتتتتة حتتتتدوث بعتتتتد اال يتتتتأت لتتتتم الفمستتتتفة ىتتتتذه لتتتتو تعرضتتتتت التتتتذي الحقيقتتتتي التحتتتتدي
 بعتتد وكتذلك 1932-1929 الفتترة فتتي الرأستمالية ليتا تعرضتتت التتي الحتادة االقتصتادية

 أن(  ماركس قبمو ومن) كينز أدرك.  1936 عام في لكينز العامة النظرية كتاب نشر
 نأ ومتع االقتصتادي, االستتقرار وعتدم االقتصادية بالتقمبات يتسم الرأسمالي النظام واقع

 التتتخمص يمكتتن وال الرأستتمالي لمنظتتام مالزمتتة ىتتي االقتصتتادية االزمتتات أن أكتتد متتاركس
 النقتتتتتاذ عمميتتتتتا برنامجتتتتتا يقتتتتتدم أن حتتتتتاول كينتتتتتز أن اال ، نفستتتتتو النظتتتتتام بتتتتتزوال اال منيتتتتتا

فقتد (  اختر بنظام استبداليا من بدال الداخل من اصالحيا أي)  االنييار من الرأسمالية
ان يبتترىن ان االقتصتتاد يستتتطيع الوصتتول التتى استتتقرار التتتوازن الكمتتي عنتتد  حتتاول كينتتز

مستتتتتتوى التشتتتتتغيل الكامتتتتتل او دون مستتتتتتوى التشتتتتتغيل الكامتتتتتل , وكانتتتتتت ىتتتتتذه مستتتتتؤولية 
 الحيتاة فتي الحكتومي التتدخل ختالل متن الحكومة لتحقيق التوازن الكمي المناستب, وذلتك

 االقتصتادات لتوجيتو(  والنقديتة الماليتة السياستات)  معينتة وستائل واستتخدام االقتصادية
 األزمتتة لحتتدوث الرئيستتي الستتبب ويعتتزى.  الحتتادة االزمتتات لمواجيتتة وتكييفيتتا الرأستتمالية

 االستتتتثمار عجتتتز بستتتبب ، الفعتتتال الطمتتتب فتتتي التتتنقص التتتى لكينتتتز بالنستتتبة االقتصتتتادية
 سياستتتتتات إلتتتتتى المجتتتتتوء يتطمتتتتتب ممتتتتتا ، االدختتتتتارات المتزايتتتتتدة امتصتتتتتاص عتتتتتن الختتتتاص
  الجديدة الحقائق مع التعامل شأنيا من حكومية اقتصادية

 االقتصتتتتادي لالصتتتتالح حركتتتتة كونيتتتتا إلتتتتى باالضتتتتافة)  الكينزيتتتتة النظريتتتتة وتعتبتتتتر
 البمتتتتدان فتتتتي ستتتتادت التتتتتي التقميديتتتتة االقتصتتتتادية لمفمستتتتفة فعتتتتل رد بمثابتتتتة(  الرأستتتتمالية
 الفكتر فتي ثتورة الكينزيتة النظريتة أحتدثت وقتد. 11 التزمن متن قرنين من الكثر الرأسمالية

 الحديثتتتتة االقتصتتتتادية المدرستتتتة لظيتتتتور البدايتتتتة نقطتتتتة وكانتتتتت ، المعاصتتتتر االقتصتتتتادي
 واستع بأىتمتام كينتز بيتا جتاء التتي األفكتار حظيت لقد. الكينزية بالمدرسة تعرف اخذت
 التطبيتتق مجتتال التتى ذلتك تعتتدت وانمتتا فحستتب االقتصتتادية والسياستية األوستتاط فتتي لتيس
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 النصف منذ سيما ال المعاصرة، الرأسمالية البمدان حكومات اتجيت فقد.  ايضا العممي
 االقتصتادية الحيتاة فتي الحكتومي التتدخل زيادة نحو ، الحالي القرن ثالثينات من الثاني

 بحيتتث محتتددة اقتصتتادية سياستتات إلتتى وتتترجم الوقتتت ذلتتك منتتذ االتجتتاه ىتتذا ازداد وقتتد. 
 ىتتتذه فتتي الحكوميتتة االقتصتتادية لمسياستتات ىتتي الكينزيتتة االقتصتتادية األدوات أصتتبحت
 النظريتتتة عمتتتى التحستتتينات متتتن الكثيتتتر ادختتتال رغتتتم وعمتتتى المميتتتزة الستتتمة التتتتي البمتتتدان
 يتعمتتق فيمتا خاصتتة ، الحاضتر الوقتتت حتتى الثانيتة العالميتتة الحترب انتيتتاء منتذ الكينزيتة
 البمتتدان متتن كثيتتر فتتي المتبعتتة االقتصتتادية السياستتات ان اال ، النظتتري التحميتتل بجوانتتب

 بمعالجتتتتتة اىتمتتتتتت التتتتتتي الكينزيتتتتتة، النظريتتتتتة اطتتتتتار فتتتتتي الزالتتتتتت المعاصتتتتترة الرأستتتتتمالية
 عمتى ركتزت التتي التقميديتة النظريتة بعكتس ، القصتير األجتل فتي االقتصادية المشكالت
الرأستمالية ذات التوجتتو  أن تقتدم، ممتا يتضتح - الطويتل األجتل فتي االقتصتادي التحميتل

 وبعتتتتض التنافستتتتية الرأستتتتمالية خصتتتتائص بتتتتين تجمتتتتع الموجيتتتتة اليةالكينتتتتزي او الرأستتتتم
 االشتراكية من أجل اصالح النظام الرأسمالي وليس استبدالو كما تقدم ذكره. خصائص

 
معالجااة األزمااات اإلقتصااادية فااي النظااام الرأساامالي وفااق التوجااه  –المطمااب األول 

 الكينزي  
االقتصتتتتتتتادية الرأستتتتتتتمالية التتتتتتتى أزمتتتتتتتات احتتتتتتتدة ومتكتتتتتتتررة  بعتتتتتتتد تعتتتتتتترض ارنظمتتتتتتتة

وظيتتتتتتتتور المشتتتتتتتتاكل االقتصتتتتتتتتادية بشتتتتتتتتكل دوري اثتتتتتتتتارت الجتتتتتتتتدل بتتتتتتتتين حقيقتتتتتتتتة تمكتتتتتتتتن 
النظتتتتام متتتتن معالجتتتتة مشتتتتاكمو االقتصتتتتادية, جتتتتاء كينتتتتز بتوجتتتتو عممتتتتي بتتتتين خاللتتتتو انتتتتو 
يمكتتتتتتتن اصتتتتتتتالح ومعالجتتتتتتتة األزمتتتتتتتات فتتتتتتتي النظتتتتتتتام الرأستتتتتتتمالي التقميتتتتتتتدي وقتتتتتتتد بينيتتتتتتتا 

تمتتتتتتتف جوانتتتتتتتب الحيتتتتتتتاة االقتصتتتتتتتادية ووضتتتتتتتع المقترحتتتتتتتات المناستتتتتتتبة وفصتتتتتتتميا فتتتتتتتي مخ
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وفتتتتق فرضتتتتياتو التتتتتي تتتتتتالئم متتتتع التغيتتتترات فتتتتي المستتتتتقبل, ويمكتتتتن بيتتتتان تمتتتتك المعتتتتالم 
 النظريات المعالجة كما يأتي : 

 
 معالجة أزمة التشغيل والتوازن اإلقتصادي – 1

 قتتانون صتتحة ىتتي عتتدم كينتتز عنتتد البدايتتة فتتأن نقطتتة التقميديتتة النظريتتة عكتتس عمتى
 لتتو، المستتاوي الطمتتب العتترض يخمتتق بمقتضتتاه والتتذي لستتاي، األستتواق، قتتانون المنافتتذ،

 حجتم التذي ىتو الفعمتي الطمتب وأن العترض، يخمتق التذي ىتو الطمتب أن لديو والصحيح
 اريتتراد أو الحصتتيمة ىتتو الفعمتتي والطمتتب التشتتغيل، مستتتوى أي العمالتتة، وحجتتم ارنتتتاج
 حجتتم بيتتع متتن عمييتتا الحصتتول المنتجتتون يتوقتتع والتتتي ممكتتن، ربتتح أكبتتر يعطتتي التتذي
 التدخل وحجتم ارنتتاج حجتم وأمتا المستتقل، المتغيتر يعتبتر الذي وىو ارنتاج، من معين
 وطمتتب االستتتيالك أمتتوال عمتتى طمتتب متتن الفعمتتي الطمتتب ويتكتتون. تابعتتة متغيتترات فيتتي
أموال  عمى الطمب أما تحدده، عوامل الطمب من نوع لكل ولكن االستثمار، أموال عمى

تقستتيم  كيفيتتة يحتتدد األخيتتر وىتتذا لالستتتيالك، والميتتل التتدخل بحجتتم االستتتيالك فيتحتتدد
 خصص الفرد كل كمما صغيرا الدخل حجم كان فكمما واالدخار، االستيالك الدخل بين

 االستيالك وبالعكس ألغراض معظمو أو الدخل ىذا
 الميتتتتتل ويتوقتتتتتف لالستتتتتتثمار بالميتتتتتل فيتحتتتتتدد االستتتتتتثمار أمتتتتتوال عمتتتتتى الطمتتتتتب أمتتتتتا
 الفائتتدة وستتعر المتتال لتترأس الحديتتة والكفايتتة الفائتتدة ستتعر: ىمتتا عتتاممين عمتتى لالستتتثمار

 الكفايتة أمتا الستيولة تفضتيل أي طمبيتا وعمى النقود كمية أي النقود عرض عمى يتوقف
 طتتول رأس المتتال متتن المتوقتتع العائتتد عتتن عبتتارة فيتتي ، المتتال لتترأس الحديتتة الكفتتاءة أو

 ستتتعر بتتتين الموازنتتتة عمتتتى يتوقتتتف االستتتتثمار أمتتتوال عمتتتى والطمتتتب الفائتتتدة. حياتتتتو فتتتترة
 ستتتعد متتتن أعمتتتى المتتتال لتتترأس الحديتتتة الكفايتتتة كانتتتت فتتتإذا المتتتال، لتتترأس الحديتتتة والكفايتتتة
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 أصتتتحاب حتتتن صتتتحيح، والعكتتتس االستتتتثمار أمتتتوال طمتتتب عمتتتى المنتجتتتون أقبتتتل الفائتتتدة
 وتتوقتتتف االستتتتثمار متتتن بتتتدال بفائتتتدة ارقتتتراض طريتتتق عتتتن استتتتغالليا المتتتدخرة األمتتتوال
 والختتدمات الستتمع ألثمتتان بالنستتبة المستتتثمرين توقعتتات عمتتى المتتال لتترأس الحديتتة الكفايتتة
. ارنتتاج ذلتك لنفقات بالنسبة وتوقعاتيم إنتاجيا، في االحتياطي المال رأس يساىم التي
 الطمتب عمتى ولتيس الفعمتي، الطمتب حجتم عمتى التشتغيل يتوقتف مستتوى فإن ذلك وعمى
 من أدنى مستوى عند التوازن يتحقق أن معو يمكن الذي األمر الكمي العرض أو الكمي

 حالتتتة وىتتتذه الكمتتتي، العتتترض متتتن أقتتتل الفعمتتتي الطمتتتب يكتتتون حينمتتتا الشتتتامل، التشتتتغيل
 الكستتتاد متتتن لفتتتترات التتتبالد ىتتتذه تعتتترض عميتتتو يترتتتتب ممتتتا أستتتمالية التتتر االقتصتتتاديات

 12.والبطالة
 والفائدة النقود نظرية -2

 بشتأنيا، التقميتديين عنتد سادت التي تمك عن والفائدة النقود إلى كينز نظرة اختمفت
 كتتل أن يعنتتي التتذي األمتتر لمتبتتادل، وستتيمة أنيتتا عمتتى النقتتود إلتتى الكالستتيكيون نظتتر فقتتد

 بيتر"  يخضتع االدختار حجم بأن قالوا وقد استثمار، إلى بالضرورة يتحول سوف ادخار
 ىتي لمنقتود أخترى وظيفتة ىنالتك أن كينتز بتين وقتد. طرديتة بينيمتا والعالقتة الفائدة سعر
 نفتتس ىتتي ذلتتك تحتتدد التتتي والعوامتتل لتتذاتيا تطمتتب أن يمكتتن فتتالنقود لمقيمتتة، مختتزن أنيتتا

 الحاجتتتتة الجاريتتتتة، المعتتتتامالت لتستتتتوية الحاجتتتتة) الستتتتيولة تفضتتتتيل تحتتتتدد التتتتتي العوامتتتتل
 يجتتري واالستتتثمار االدختتار إن وعنتتده ،(التت ... لممستتتقبل لالحتيتتاط الحاجتتة لممضتتاربة،

 ىتتتم ليستتتوا المتتتدخرين قتتتانون فتتتإن كتتتذلك اآلختتتر عتتتن مستتتتقمة نصتتتورة منيمتتتا كتتتل تعيتتتين
 التتتوازن يتحقتتق أن يمكتتن االستتتثمار متتع االدختتار تستتاوي وعنتتد وبتتالعكس، المستتتثمرين
 .الشامل التشغيل مرحمة عند االقتصادي
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 دور الدولة  -3
 فتتتي الدولتتتة جانتتتب متتتن ضتتترورة التتتتدخل التقميديتتتة النظريتتتة عكتتتس عمتتتى كينتتتز يتتترى

 ويقضتي بغترض االقتصتادي النشاط الشامل التشغيل يتحقق حتى الفعمي الطمب تنشيط
 تتتتتتدخل أن لمدولتتتتة ويمكتتتتن. الكمتتتتي االقتصتتتتادي التتتتتوازن بالتتتتتالي وبتحقتتتتق البطالتتتتة عمتتتتى

 القتومي التدخل توزيتع إعتادة إلتى تتؤدي إجتراءات باتخاذ االستيالك عمى الطمب لتنشيط
 تتتتتدخل أن يمكتتتن كتتتذلك ،13لالستتتتيالك الكبيتتتر الميتتتل ذات الفقيتتترة الطبقتتتات صتتتالح فتتتي

 عميتو يترتتب ممتا المشتروعات بتبعض قياميتا طريتق عن االستثمار عمى الطمب لتنشيط
 ارنفتاق متن أكثتر بنستبة األفتراد دختل زيتادة ذلتك يستتبع ومما االستثماري، إنفاقيا زيادة

 الفائتدة ستعر بخفتض أيضتا تقتوم أن يمكتن كمتا(. المضتاعف نظرية) األول االستثماري
 االقتراض والقيام باستثمارات جديدة. عمى المنتجين تشجع حتى

 
 السياسة الضريبية – 4

 إعتتادة بتغييتتر وذلتتك االستتتيالك عمتتى الطمتتب مستتتوى عمتتى التتتأثير الدولتتة تستتتطيع
 أن الدولتة تستتطيع الواقتع وفتي. الضتريبية السياستة طريتق عتن لمدخول األصمية التوزيع
 التدخل نيائيتا وتعفتي تحد الوقت نفس وفي المرتفعة الدخول عمى عالية ضرائب تفرض

 وبالتتتتالي االستتتتيالك مستتتتوى يتزايتتتد أن يمكتتتن الشتتتكل الضتتتريبة, وبيتتتذا متتتن المنخفضتتتة
 ادختار كتل أن الكينزيتون ويعتقد الدخول توزيع رعادة السياسة ىذه الفعمي, تتبع الطمب

 لمتتتدخول، العتتتادل غيتتتر التوزيتتتع مبتتتررات تتتتزول أن البتتتدييي فمتتتن أوتوماتيكيتتتا يستتتتثمر ال
 وذلتك االستتثمار عمى المؤسسات تشجيع الدولة تستطيع الضريبية السياسة طريق وعن

. وىتي متتن .التت ...المباعتة الستتمع وعمتى المشتتتراة الستمع عمتتى ضتريبية إعفتتاءات بمنحيتا
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لمنظتتتام الرأستتتمالي عنتتتد مواجيتتتة األزمتتتات االقتصتتتادية والتفتتتاوت فتتتي  أىتتتم المعالجاجتتتات
 توزيع الدخول بين االفراد. 

 
  العامة النفات سياسة -5

 فتتي مباشتتر بطريتتق ستتاىمت قتتد بتتذلك تكتتون العامتتة النفقتتات لبرنتتامج الدولتتة بتنفيتتذ
 الفعمتتي المتتل مستتتوى مباشتترة ترفتتع بتتذلك وىتتي المؤسستتات، متتن والختتدمات الستتمع شتتراء

 والمتدارس والمتوان  الطترق بنتاء إن. ذكرىتا الستابق التدخول تضتاعف ألية أيضا وتطمق
 األولتى المرحمتة فتي األسواق توسيع آلية تشكل كميا األسمحة شراء وأيضا والمستشفيات

 أو االستتتتيالك نفقتتتات زيتتتادة ذلتتتك ويتبتتتع لمدولتتتة االستتتتثمار نفقتتتات العمميتتتات ىتتتذه ترفتتتع
 إمتتدادات والمستشتتفيات، المتتدارس لتستتيير الالزمتتة الستتمع المتتوظفين، استتتيالك التوظيتتف
 . ال ... الجيش

 فتتتي السياستتتة ىتتتذه عتتتن يتولتتتد أن يمكتتتن التتتذي العجتتتز أىميتتتة بعتتتدم الكينزيتتتون يتتترى
 النتتتتاتج مستتتتتوى رفتتتتع إلتتتتى تتتتتؤدي السياستتتتة ىتتتتذه دامتتتتت متتتتا" ونفقتتتتات عائتتتتدات" الميزانيتتتتة
 التدخل يعترف عنتدما ستتتزايد نفسيا الدولة عائدات أن الواضح ومن والعمالة، ارجمالي
 المتتالي التقميتتد عتتن تخمتتو الكينزيتتون فتتإن أختترى وبعبتتارة. لمتضتتاعف كبيتترة آليتتة والتشتغيل

 أكثر تنفق أن ليا ينبغي ال الدولة فإن ليم فبالنسبة الجدد، الكالسيكيون عنو دافع الذي
 الختدمات لتستيير األدنتى بالحتد عائتداتيا تحتدد أن وينبغي نعود، من عميو تتحصل مما

 متن الحتال بطبيعتة تنتتج الجدد الكالسيكيين عند الدولة ميزانية لدور النظرة ىذه. العامة
 وذلتتك ومواردىتتا، وظائفيتتا بتتين التتتوازن عمتتى تحتتافظ أن الدولتتة فعمتتى األساستتي، الطتترح
 ىتتتو الميزانيتتتة تتتتوازن فتتتإن لمكينتتتزيين، بالنستتتبة والعكتتتس ،14نستتتبيا ضتتتعيف مستتتتوى عمتتتى

 . كامل بشكل تستخدم لم ومصانع بشر من ارنتاج قدرات طالما إنكارىا يجب أسطورة
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 التجارية السياسة - 6
 تشتكل. الكينتزي تحقيتق متن منطقيتا تستتنبط أن يمكتن التجاريتة السياستة أستس ان 

 الحكوميتتتة، واالستتتثمار والنفقتتات االستتتيالك مثتتتل ارجمتتالي لمطمتتب عنصتترا الصتتادرات
 مثتتتل مثميتتتا التتتواردات، تشتتتكل العكتتتس، وعمتتتى الصتتتادرات, ىتتتذه تشتتتجيع يجتتتب ثتتتم ومتتتن

 فتتي المؤسستات نظتر وجيتتة ومتن ، الحقيقيتة فتتي االقتصتادية التدورة فتتي االدختار, تستربا
 يوجتو ال الطمتب مختمفتتان, إن الختارج متن شترائو أو شتخص ادخار واقعة فإن ما، دولة
 التراكميتة العمميتة تنمتو عنتدما وكتذلك الواردات تشجيع عدم ينبغي المؤسسات، ىذه إلى

 أن ىنتتتتا لتتتتنالحظ العمميتتتتة، ليتتتتذه كابحتتتتا تشتتتتكل التتتتواردات زيتتتتادة فتتتتإن .15التتتتدخول لزيتتتتادة
 مع تماما تتناقض التجارية السياسة ميدان في الكينزيون إلييا توصل التي االستنتاجات

 فتتتإن ، لمكالستتتيكيون طبقتتتا دائمتتتا تتحقتتتق الكاممتتتة العمالتتتة أن بمتتتا ، الكالستتتيكي الموقتتتف
 وأن أكثتتتر، إمكانيتتات ليتتا توفرىتتتا التتتي االنتاجتتات فتتي تخصتتتص أن دولتتة كتتل مصتتمحة
 .نسبيا إنتاجيا عمييا يصعب التي المنتجات تستورد
 

 المبحث الثالث
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -أوال
 توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات يمكن ايضاحيا باآلتي

ان النظتتام الرأستتمالي نظتتام يتعتترض التتى أزمتتات اقتصتتادية بشتتكل دوري  .1
ويضع مفكريو ومنظريو االجابات التي قد التنسجم متع وتتجدد كل فترة 
 طبيعة المشكمة 
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تختمتتف شتتدة ىتتذه األزمتتات بتأثيرىتتا عمتتى االفتتراد واالقتصتتاد بشتتكل عتتام  .2
 كما ان مدة األزمات تختمف بين فرتة واخرى 

مالي تأثر بشكل كبير باألزمة العالمية التي حتدثت عتام ان النظام الرأس .3
كمتتا واجتتو ضتتغوطًا متتن التتنيج االشتتتراكي التتذي يتفائتتل بأنييتتاره  1929
 بأستمرار

اعتمتتتتد متتتتنيج متتتترن فتتتتي مواجيتتتتة التغيتتتترات التتتتتي ان النظتتتتام الرأستتتتمالي  .4
وقتتتتترر مواجتتتتتو األزمتتتتتات متتتتتن ختتتتتالل تحتتتتتدث فتتتتتي البيئتتتتتة الخارجيتتتتتة لتتتتتو 

 المحكمة االستراتيجيات 
استند بشكل مطمق عمى نظريات كينز فتي األمتور ان النظام الرأسمالي  .5

 ارقتصادية والتي انقذتو من االنييار بشكل عام.
 التوصيات  -ثانيا

ضتتترورة اعتمتتتتاد مبتتتدأ المرونتتتتة فتتتي وضتتتتع الخطتتتط االقتصتتتتادية ورستتتتم  .1
 االستراتيجيات المستقبمية.

قتصتتتتاد ضتتتترورة ان تكتتتتون المشتتتتاكل واألزمتتتتات التتتتتي يتعتتتترض ليتتتتا اال .2
تتصف باالستمرارية او الدورية في حدوثيا وان كانت تختمتف بتين مترة 

 واخرى من حيث شدتيا ومدى تأثيرىا.
ان التتتنيج الكينتتتزي وان كانتتتت عميتتتو مالحظتتتات وانتقتتتادات متتتن بعتتتض  .3

المفكتتتترين الكالستتتتيك التمقميتتتتدين اال ان لتتتتو الفضتتتتل فتتتتي انجتتتتاح النظتتتتام 
 بص بو الجيات الخارجية .الرأسمالي وانقاذه من االنييار الذي تتر 
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ضتتتتتترورة معالجتتتتتتة األزمتتتتتتات االقتصتتتتتتادية ووضتتتتتتع الحمتتتتتتول المنيجيتتتتتتة  .4
فراد العتاممين والمناسبة ليا بأي طريقة كانت فقط ان تراعي ظروف اال
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