
 

 

1929أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة   
                

  :يمذيخ 

 اَذنؼذ األصيخ االلزصبدَخ فٍ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ  ، ويُهب ايزذد ئنً ثبلٍ انجهذاٌ انشأعًبنُخ 1929فٍ عُخ 

 .وانًغزؼًشاد

فًب هٍ أعجبة ويظبهش هزِ األصيخ داخم انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ ؟ وكُف اَزؾشد هزِ األصيخ فٍ ثبلٍ انؼبنى 

 انشأعًبنٍ ؟ ويب 

 هٍ غشق يىاعهزهب ؟

  

 : األصيخ االلزصبدَخ فٍ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ 

  

 : اسرجطذ األصيخ االلزصبدَخ ثطجُؼخ انُظبو انشأعًبنٍ 

 :  صؼىثخ انزغىَك انذاخهٍ 

اثزذاء يٍ انحشة انؼبنًُخ األونً ، ػشف اإلَزبط االلزصبدٌ األيشَكٍ رطىسا عشَؼب ثفؼم رضاَذ انزشكُض انشأعًبنٍ ورمذو 

 .فٍ انًمبثم فبنذخم انفشدٌ األيشَكٍ نى ًَُى ئال ثىصُشح ثطُئخ يًب أدي ئنً رعخى اإلَزبط. انزمُُبد واألعبنُت 

 : صؼىثخ انزغىَك انخبسعٍ

فٍ َفظ انىلذ . أػبدد انذول األوسثُخ ثُبء الزصبدهب، وأصجحذ رُبفظ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ فٍ األعىاق انخبسعُخ 

فشض لُىد ػهً  )فٍ ظم اَزؾبس انًُبفغخ األعُجُخ أخزد انذول انشأعًبنُخ ثبنحًبَخ انغًشكُخ . رضاَذد انًضاحًخ انُبثبَُخ  

  (انىاسداد

 : انًعبسثبد انجىسصىَخ 

أيبو اَزؾبس فكشح االصدهبس األيشَكٍ ورضاَذ انًعبسثبد انًبنُخ فٍ ثىسصخ وول عزشَذ ثُُىَىن ، ػشفذ أعؼبس األعهى 

 .فكبَذ انُزُغخ هٍ ئفالط انًغبهًٍُ. اسرفبػب كجُشا ئنً دسعخ أَهب فبلذ يذاخُههب 

  

 : رذسعذ يظبهش األصيخ االلزصبدَخ واالعزًبػُخ ػهً انؾكم اِرٍ 

-  غشد انؼًبل - ئفالط انؾشكبد انصُبػُخ وانزغبسَخ وانًإعغبد انًبنُخ وانفالحٍُ . اَخفبض األعؼبس-رعخى اإلَزبط 

 .وحذوس انهغشح انمشوَخ - انمُبو ثبإلظشاثبد وانًظبهشاد - اَخفبض األعىس- اَزؾبس انجطبنخ 

  

 : اَزؾبس األصيخ فٍ ثبلٍ انؼبنى انشأعًبنٍ 

  

 : اَزمهذ األصيخ ئنً ثبلٍ انؼبنى انشأعًبنٍ ثطشق يزؼذدح 

ثؼذ اَذالع األصيخ عحجذ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ سعبيُههب يٍ انخبسط ، وثبنزبنٍ رعشسد انذول األكضش اسرجبغب * 

 .فٍ َفظ انىلذ اعزشعؼذ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ انمشوض انخبسعُخ وخفعذ انًغبػذاد . ثبنشأعًبل األيشَكٍ

أدي َهظ انحًبَخ انغًشكُخ ئنً رذهىس انًجبدالد انذونُخ، ورعخى اإلَزبط انصُبػٍ فٍ انذول انشأعًبنُخ،  ورشاعغ وصُشح * 

فٍ َفظ انىلذ رضاَذ . انزصُُغ وثبنزبنٍ اَخفبض انطهت انخبسعٍ ػهً انًىاد األونُخ انزٍ رؾكم صبدساد انًغزؼًشاد 

 .االعزغالل االعزؼًبسٌ

  

 :رأصيذ األوظبع االلزصبدَخ واالعزًبػُخ فٍ ثبلٍ انؼبنى انشأعًبنٍ  

فٍ انًمبثم اسرفؼذ َغجخ . اَخفط اإلَزبط انصُبػٍ وانفالحٍ ورشاعؼذ انًجبدالد انذونُخ  : 1932-1929فٍ انفزشح * 

 .انجطبنخ

فٍ انًمبثم فجشَطبَُب وفشَغب . كبَذ أنًبَُب أكضش انذول األوسثُخ رأصشا ثبألصيخ ثفؼم اسرجبغهب انؾذَذ ثبنشأعًبل األيشَكٍ* 

ورعشس انُبثبٌ يٍ رذهىس انًجبدالد انزغبسَخ فهغأ ئنً ئغشاق األعىاق . رأصشرب ثذسعخ ألم أيبو اػزًبدهًب ػهً انًغزؼًشاد

 .انخبسعُخ ثبنجعبئغ انشخُصخ

  

 : غشق يىاعهخ األصيخ االلزصبدَخ 

  

 :فٍ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ كًُىرط ػٍ انذول انذًَمشاغُخ  ( Nw dealَُىدَم  ) انخطخ انغذَذح 

 : وانزٍ رعًُذ اإلصالحبد اِرُخ 1933 انخطخ انغذَذح يُز عُخ فشاَكهٍُ سوصفُهذوظغ انشئُظ *  

 .فشض سلبثخ انذونخ ػهً األثُبن وانجىسصخ ، ورخفُط لًُخ انذوالس، ويُغ رصذَش انزهت واأليىال: فٍ انًُذاٌ انًبنٍ - 

 .رمذَى رؼىَعبد نهفالحٍُ انشاغجٍُ فٍ رخفُط اإلَزبط، ورمذَى يغبػذاد نهفالحٍُ انًضمهٍُ ثبنذَىٌ: فٍ انًُذاٌ انفالحٍ - 



 

 

 .رمهُص اإلَزبط ورخفُط يذح انؼًم: فٍ انًُذاٌ انصُبػٍ - 

ئَغبص يؾبسَغ كجشي نزؾغُم انؼبغهٍُ ،وئحذاس رؼىَعبد انجطبنخ وانزأيٍُ ػهً انؾُخىخخ : فٍ انًُذاٌ االعزًبػٍ - 

 .،ورحذَذ انحذ األدًَ نألعىس

.  حُش اَزؼؼ االلزصبد األيشَكٍ واَخفعذ َغجخ انجطبنخ1937- 1933أػطذ انخطخ انغذَذح َزبئظ ئَغبثُخ فٍ انفزشح * 

 أصجحذ هزِ انُزبئظ عهجُخ حُش رغذدد يظبهش األصيخ ثغجت ػذو انزضاو األيشَكٍُُ ثاعشاءاد انخطخ 1938نكٍ يُز 

 .انغذَذح

  

 ( :1945-1933) رذخهذ انذونخ انُبصَخ األنًبَُخ فٍ االلزصبد كًُىرط ػٍ األَظًخ انفبؽُخ 

 :نًىاعهخ يخهفبد األصيخ االلزصبدَخ ارخزد انذونخ انُبصَخ األنًبَُخ اإلعشاءاد اِرُخ * 

 .رحذَذ اإلَزبط واألعؼبس واألسثبػ ، ويشالجخ انًجبدالد انزغبسَخ- 

 .فشض َظبو انزؼبوَُبد انًخزهطخ- 

 .رخفُط األعىس ويُغ اإلظشاة- 

 .فصم انًبسن األنًبٍَ ػٍ االسرجبغ ثبنزهت- 

 .رؾغُم انؼبغهٍُ فٍ انخذيخ انؼغكشَخ اإلعجبسَخ وأوساػ األؽغبل انؼًىيُخ وصُبػخ األعهحخ- 

  

  .IIعبهًذ يخهفبد األصيخ االلزصبدَخ فٍ رىرش انؼاللبد انذونُخ ، وثبنزبنٍ اَذالع انحشة انؼبنًُخ :  خبرًخ 

  

 :ؽشػ انؼجبساد 

 و ثبنزبنٍ اػزجشِ انشأعًبنُىٌ َىيب أعىدا .  انزٌ عغم ثذاَخ األصيخ االلزصبدَخ 1929 أكزىثش 24انخًُظ : انخًُظ األعىد 

 أؽهش سؤعبء انىالَبد و األيشَكُخ ، َُزًٍ ئنً انحضة انذًَمشاغٍ ، حكى انجالد فٍ انفزشح : فشاَكهٍُ سوصفُهذ

 .و َؼذ يٍ اهى ألطبة انحشة ع انضبَُخ .      ، وظغ انخطخ انغذَذح 1945- 1933                         
 


