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 لنظام الراسمالي والنظام االشتراكيا

 اوال: النظام الراسمالي 
 :تعريفه

النظام االقتصادي الذي ديتلك فيو األفراد آحاداً أو رتاعات ادلوارد اإلنتاجية ملكية ىو 
 . خاصة، كما أن ذلم احلق يف استخدم مواردىم بأية طريقة يروهنا مناسبة

" ادلوارد اإلنتاجية " بداًل من رأس ادلال  ويف ىذا التعريف صلد الباحث استخدم تعبري
وذلك لشموليتو ، فادلوارد اإلنتاجية تشمل كل ما ينتجو اإلنسان من أدوات ومعدات ومبان 
استثمارية، كما تشمل كل ما ىو موجود يف الطبيعة من أراض ومعادن وغريىا . كما أنو من 

النشاط االقتصادي من أىم أسس  خالل ىذا التعريف نستشف أن ادللكية اخلاصة واحلرية يف
 النظام الرأمسايل . 

 نشأته :
يكشف التطور التارخيي للنظام الرأمسايل بأنو من أقدم النظم االقتصادية الوضعية ، وقد 

 مر مبراحل متعددة ، أبرزىا :
 مرحلة الرأسمالية التجارية :

أمسالية يف اجملتمع األوريب يعترب ادلذىب التجاري أو الرأمسايل التجاري البداية ادلبكرة للر 
وقد ظهرت يف القرن السادس عشر وامتدت حىت منتصف القرن الثامن عشر ادليالدي ، وقد 

 يف النقاط التالية :كن أن صلملها عدة عوامل داخلية وخارجية دي ساعد على ظهورىا
، بسبب ىروب رقيق األرض من الريف الزراعي إىل  انهيار النظام اإلقطاعي_  1

ن ة، ألهنم مل يستطيعوا حتمل الطلبات ادلتزايدة من قبل أسياد اإلقطاع ، واليت كانت ادلد
 تستنفذ كل منتجاهتم ورلهوداهتم .

 االكتشافات الجغرافية الكبرى والمتمثلة في :_  2
م ( وما أسفر عن ذلك من اكتشاف 1443) أ ( اكتشاف القارة األمريكية سنة ) 

ىت أصبح تدفق ادلعدن النفيس منها إىل اجملتمع األوريب عاماًل مناجم الذىب الغنية ىناك ، ح
مهمًا يف اتساع دائرة التبادل النقدي يف اجملتمعات اإلقطاعية يف أوربا ، األمر الذي أثر سلباً 



 على االقتصاد اإلقطاعي .
م ( 1441إىل اذلند والشرق األقصى )  اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح) ب ( 
ذلك من فتح الطريق حبراً ضلو تلك الدول ، ومن مث فتح آفاق جديدة للتجارة وما أسفر عن 

 اخلارجية اليت كانت كاسدة منذ قرون ، األمر الذي زاد من ثراء طبقة التجار الرأمساليني .
، حيث يكاد جيمع  االحتكاك بالحضارة اإلسالمية أثناء الحمالت الصليبية_  3

 كان ذلا أكرب األثر يف التطور األوريب .    ادلؤرخون على أن احلروب الصلبية
 مرحلة الرأسمالية الصناعية :

كما اتضح من الصفحات السابقة فقد تطور االقتصاد األوريب من مرحلة االقتصاد 
اإلقطاعي إىل مرحلة الرأمسالية التجارية ، ولكن الرأمسالية مل تقف عند ىذا احلد ، بل تطورت 

 لثامن عشر إىل الرأمسالية الصناعية نتيجة الثورة الصناعية .ومنت ، حىت وصلت يف القرن ا
وقد اعتمد النظام الرأمسايل الصناعي على احلرية االقتصادية ادلفتوحة حيث دعي إىل 
إلغاء كافة القيود اليت كانت تفرض على التجارة الداخلية واخلارجية ، وعدم تدخل الدولة يف 

 احلياة االقتصادية .
خل من قبل الدولة الرأمسالية وأهنت مرحلة احلرية التجارية ادلطلقة ، مث كان ىناك تد

أصبح فيها التدخل االقتصادي أمرًا مقبواًل يف الدول ودخل النظام الرأمسايل يف مرحلة 
 الرأمسالية ، بالرغم من أنو كان مرفوضاً يف األصل من قبل ادلنظرين ذلذا النظام .

 :أسماليأسس وخصائص النظام االقتصادي الر 
تعترب احلرية االقتصادية وادللكية الفردية وحافز الربح من أبرز أسس وخصائص الرأمسالية 

 ، وفيما يلي بياهنا :
يكفل النظام الرأمسايل احلرية االقتصادية للفرد ، سواء من   : الحرية االقتصادية .1

و من حيث النشاط االقتصادي الذي يزاولو أو من حيث االستهالك الذي يرغبو ، أ
 حيث اإلنفاق أو االستثمار الذي يناسبو .

تعترب ادللكية اخلاصة حجر الزاوي يف النظام الرأمسايل ، الذي  : الملكية الخاصة .2
يعطي الفرد احلق يف دتلك أموال االستهالك واإلنتاج ، وأي شيء ذي أمهية اقتصادية 



الرأمسايل ىي ، وبالطرق القانونية ، حىت أضحت ادلشروعات الغالبة يف النظام 
 ادلشروعات اخلاصة . 

يعترب البحث عن أكرب ربح شلكن غاية النظام الرأمسايل، إذ أنو ىو  : حافز الربح .3
، إىل درجة أن أصبح الفرد يف ظل النظام  احملرك الرئيس ألي نشاط اقتصادي

ع الرأمسايل يتجو إىل اإلنتاج مسًتشداً باعتبارات أكرب ربح شلكن ، ال باعتبارات إشبا 
 احلاجات األساسية أو الضرورية للبشر .

 :مساوئ النظام االقتصادي  الرأسمالي
على الرغم شلا يتضمنو النظام الرأمسايل من رلموعة من األسس واخلصائص اليت تبدو يف 
ظاىرىا صاحلة ومغرية للفطرة البشرية ، كادللكية الفردية واحلرية االقتصادية وحافز الربح فإن 

 أمهها ما يلي : لو مساوئ عديدة
إمهال اجلوانب األخالقية والدينية واإلنسانية يف النظام الرأمسايل، إىل درجة أنو يؤثر  .1

 الكسب االقتصادي ولو على حساب األخالق ومقتضيات اإلديان وحياة اإلنسان.
 يؤدي إىل التفاوت الكبري يف الدخل والثروة وتركزىا يف يد فئة قليلة. .2
الحتكارية يف السوق، إىل درجة أن اإلنتاج يف اجملتمعات يؤدي إىل فرض السيطرة ا .3

الرأمسالية يسيطر عليو عدد زلدود من الشركات االحتكارية الكربى، شلا يعطيها 
 القدرة على فرض األسعار واذليمنة على االقتصاد.

من االنتقادات الرئيسة ذلذا النظام أنو دائم التعرض للتقلبات االقتصادية احلادة  .4
شكالت البطالة والتضخم وادلديونية، األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على وظهور م

 .العديد من أفراد اجملتمع خاصة أولئك الذين ال ديلكون إال خدمة العمل

 
 
 
 
 
 



 النظام االقتصادي االشتراكيثانيا : 
 :تعريفه
راضي النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل اإلنتاج )أي ادللكية اجلماعية( كاألىو 

واآلالت وادلصانع، وتتخذ رتيع القرارات االقتصادية فيو من خالل جهاز التخطيط، ومن 
 .ىنا جاءت تسمية ىذا النظام بنظام التخطيط ادلركزي

وىو بذلك خيتلف كل االختالف عن النظام الرأمسايل ، الذي يعتمد على مبدأ حرية 
 دتلك األفراد لكافة عناصر اإلنتاج .

 نشأته : 
عدد من ادلفكرين يف القرن التاسع عشر إىل أن ادللكية اخلاصة وسوء توزيع الثورة توصل 

مها السبب يف البؤس والشقاء الذي تعيشو بعض فئات اجملتمع األوريب ، ولذلك كانت 
 نشأهتا موازي ذلذا القرن .

 
 :أسس وخصائص النظام االقتصادي االشتراكي

عين أن رتيع أفراد اجملتمع متساوون فيما بينهم ، وىذا ي ادللكية العامة لوسائل اإلنتاج .1
حيال ملكية وسائل اإلنتاج ، حبيث تصبح معظم ادلوارد االقتصادية ملكًا للمجتمع 

 ، مبا يف ذلك األرض وادلصانع وادلصارف وقطاع ادلال والتجارة .
، وهبذا يقوم النظام االشًتاكي بوضع أولويات الحتياجات  إشباع احلاجات اجلماعية .2

 اجملتمع من السلع واخلدمات ادلختلفة . 
التخطيط ادلركزي: يعتمد النظام االشًتاكي على جهاز التخطيط ادلركزي، بداًل من  .3

جهاز األذتان الذي تعتمد عليو الرأمسالية، والتخطيط ادلركزي يف الدول االشًتاكية 
هالك، فمثاًل يتم يعين تنظيم النشاط ادلتعلق بعملية اإلنتاج والتبادل والتوزيع واالست

تنظيم اإلنتاج يف النظام االشًتاكي من حيث كمية السلع ادلراد إنتاجها وأنواعها 
وادلوارد اليت تستخدم يف ذلك عن طريق جهاز التخطيط ادلركزي، الذي يعد اجلهة 

 الوحيدة لتحديد العرض والطلب يف ظل ذلك النظام.
 مساوئ النظام االقتصادي االشتراكي :



حريات األفراد االقتصادية، وقتل احلافز الفردي، الذي لو دور أساسي يف  تقييد( 1)
 إثارة ضروب النشاط االقتصادي.

إلغاء ادللكية الفردية لوسائل اإلنتاج، األمر الذي جعلو يصطدم مع الفطرة البشرية ( 2)
 اليت جبلت على حب التملك.

ن الشعوب، ومن مث سعيو احلثيث زلاربتو لألديان السماوية، باعتبارىا يف نظره أفيو ( 3)
 ضلو زلو مشاعر اإلخاء يف النفوس البشرية، وإثارة فكرة الصراع الطبقي بني الفقراء واألغنياء.

فتور بواعث العمل فيو عند معتنقيو لسد باب الطموحات أمامهم، األمر الذي ( 4)
 غ أقصى أىدافها .، وحيول بني ادلوارد االقتصادية وبني بلو يصيب اإلنتاج بالنقص الشديد

 
 النظام االقتصادي المختلط

الواقع أن النظام االقتصادي ادلختلط ليس لو ىوية ذاتية قائمة بذاهتا عن ىوية النظم 
الوضعية األخرى اليت تولد عنها، بل ىو نظام جيمع بني بعض مسات النظام الرأمسايل وبعض 

ادلميزة للنظام االقتصادي الذي  مسات النظام االشًتاكي، مع احتفاظو باخلصائص األساسية
 انتقل منو أو حتول عنو.

 
فمثاًل الدول الرأمسالية اليت حتولت إىل نظام رأمسايل سلتلط مازالت حتتفظ بنظام 
السوق وبادللكية اخلاصة، والدول االشًتاكية اليت حتولت إىل نظام اشًتاكي سلتلط احتفظت 

 ضيقة للغاية.مبلكية الدولة لوسائل اإلنتاج إال يف حدود 
 

واذلدف من ىذا التحول إىل النظام ادلختلط ىو يف الواقع زلافظة على النظام االقتصادي 
، فمثاًل حينما شعرت بعض الدول األوربية اليت تطبق النظام الرأمسايل الكساد العظيم القائم

هنا ال بد ذلا م رأت أ1445الذي ساد العامل يف الثالثينات وبعد هناية احلرب العادلية الثانية 
من التدخل يف االقتصاد من أجل إنقاذه دون أن حتد من حرية األفراد باختاذ القرارات 
االقتصادية ، ألهنا رأت أن القطاع اخلاص ونظام السوق التلقائي غري قادر وحده وبالسرعة 

ليت ادلطلوبة على حتسني مستوى ادلعيشة للطبقات الفقرية وإعادة بناء ادلنشآت وادلؤسسات ا
 دمرت أثناء احلرب .

 
 


