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؟ الرأسماليت ماهي  -1  

غبٌجًب ِب ٠ُٕظش إٌٝ اٌشأعّب١ٌخ ػٍٝ أٔٙب ٔظبَ الزظبدٞ ؽ١ش ٠ّزٍه اٌّزؼبٍِْٛ اٌخٛاص ٠ٚزؾىّْٛ فٟ 

 ٚفمب ٌّظبٌؾُٙ، وّب أْ لبْٔٛ اٌؼشع ٚ اٌطٍت ٠ؾذد األعؼبس ثؾش٠خ فٟ اإلٔزبط ٚعبئً  ٚاٌّّزٍىبد

إْ عٛ٘ش اٌشأعّب١ٌخ ٘ٛ اٌغؼٟ ٚساء . وّب ٠ُٕظش إٌٝ اٌشأعّب١ٌخ ػٍٝ أٔٙب أفؼً ؽش٠مخ ٌٍّغزّغ. األعٛاق

إٔٗ ١ٌظ إؽغبْ اٌغضاس ، : "آدَ ع١ّش، ف١ٍغٛف اٌمشْ اٌضبِٓ ػشش ٚأة االلزظبد اٌؾذ٠ش ، ٠مٛي. اٌشثؼ

طبٔغ اٌغجٓ أٚ ِٓ اٌخجبص إٔٔب ٕٔزظش ػشبءٔب ثً ثبألؽشٜ ِٓ اٌشػب٠خ اٌزٟ ٠ؤخزٚٔٙب فٟ اٌغؼٟ ٚساء 

فٟ  ع١بق اٌزجبدي اٌطٛػٟ ث١ٓ اٌجبئغ ٚاٌّغزٍٙه ، ٠غؼٝ اٌطشفبْ  وً ٌّظٍؾزٗ ، ٌٚىٓ ال ". ِظٍؾزُٙ 

٘زٖ ٟ٘ األٔب١ٔخ اٌؼمال١ٔخ . ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ دْٚ إٌظش إٌٝ سغجبد ا٢خش، أٞ اٌغؼٟ إٌٝ رؾم١مٙب 

.اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؤدٞ إٌٝ االصد٘بس االلزظبدٞ  

 

٠ّىٓ أْ  (اٌّظبٔغ ، إٌّبعُ ، اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ، ِٚب إٌٝ رٌه)فٟ االلزظبد اٌشأعّبٌٟ، سأط اٌّبي اٌضبثذ 

٠ّزٍىٗ اٌفبػٍْٛ ٠ٚغ١طشْٚ ػ١ٍٗ فٟ اٌمطبع اٌخبص، ٠زُ ششاء اٌؼّبٌخ ِمبثً األعٛس ، ٚرز٘ت ِىبعت 

إرا وبٔذ اٌشأعّب١ٌخ رشىً ا١ٌَٛ ثشىً أٚ ثآخش أعبط ع١ّغ .  سأط اٌّبي ألطؾبة اٌمطبع اٌخبص

 رمش٠جًب، فٟٙ ٌُ رىٓ إال إؽذٜ اٌطش٠مز١ٓ اٌشئ١غ١ز١ٓ إٌّظّخ ٌإللزظبد فٟ اٌمشْ  اٌؼبٌُااللزظبداد

عبئً اإلٔزبط ٚؽ١ش ػٍٝ  رغ١طش ٔظبَ ؽ١ش اٌذٌٚخ  ٚ٘ٛاٌطش٠مخ األخشٜ وبٔذ االشزشاو١خ، .اٌّبػٟ

.رغؼٝ اٌّؤعغبد اٌؼبِخ إٌٝ رؼظ١ُ، ١ٌظ األسثبػ ثً اٌظبٌؼ االعزّبػٟ   

 

 أركان الرأسماليت

 

:رمَٛ اٌشأعّب١ٌخ ػٍٝ اٌشوبئض اٌزب١ٌخ   

 

  أٚاألعُٙ)ٚغ١ش اٌٍّّٛعخ  (األسع، إٌّبصي) اٌٍّى١خ اٌخبطخ اٌزٟ رغّؼ ٌألفشاد ثبٌزٍّه اٌٍّّٛط - 

؛(أخشٜ ِب١ٌخ ِٕزغبد  
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االعزّبػ١خ  اٌّظٍؾخ اٌشخظ١خ اٌزٟ رذفغ األفشاد ٌٍزظشف ٚفك ِٕفؼزُٙ اٌخبطخ، غ١ش ؽغبعخ ٌٍؼغٛؽ- 

٘ؤالء األفشاد غ١ش إٌّغم١ٓ ِغ رٌه ٠ٕزٟٙ ثُٙ األِش ثئفبدح اٌّغزّغ ٚوؤُٔٙ ٠غزششذْٚ ث١ذ . ٚاٌغ١بع١خ

؛ (1776)غ١ش ِشئ١خ وّب ٠مٛي آدَ ع١ّش رٌه فٟ صشٚح األُِ   

  

إٌّبفغخ، ٚاٌزٟ ِٓ خالي رشن اٌششوبد ؽشح فٟ اٌذخٛي ِٚغبدسح اٌغٛق، ٚرؼظ١ُ اٌشخبء االعزّبػٟ،  - 

 ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اٌشخبء اٌّشزشن ٌٍّٕزغ١ٓ ٚاٌّغزٍٙى١ٓ؛

 

صُ رؾذد : آ١ٌخ اٌغٛق اٌزٟ رؾذد األعؼبس ثطش٠مخ الِشوض٠خ ِٓ خالي اٌزفبػالد ث١ٓ اٌّشزش٠ٓ ٚاٌجبئؼ١ٓ - 

األعؼبس رخظ١ض اٌّٛاسد، ثشىً ؽج١ؼٟ ِٓ أعً رؾم١ك أوجش لذس ِٓ اٌشػب، ١ٌظ فمؾ ِٓ أعً اٌغٍغ 

 ٚاٌخذِبد، ٌٚىٓ أ٠ًؼب ٌألعٛس؛

 

٠ّىٓ ٌٍضثْٛ غ١ش اٌشاػٟ ششاء ِٕزغبد  : ؽش٠خ االخز١بس ِٓ ؽ١ش االعزٙالن ٚاإلٔزبط ٚاالعزضّبس - 

 رشن ٚظ١فزٗ ِٓ أعً ٚظ١فخ ٚػبًِأخشٜ، اٌّغزضّش ٠ّىٕٗ أْ ٠غزضّش أِٛاٌٗ فٟ ِششٚع أوضش سثؾب، 

؛لشاسارٗ ٚ اخز١بسارٗ فٟ ؽش  وً،أفؼًأخشٜ ثؤعش   

  

اٌذٚس اٌّؾذٚد ٌٍغٍطبد اٌؼبِخ اٌزٟ ٠غت أْ رؾّٟ ؽمٛق اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ظشٚف ِالئّخ  - 

.ٌٍٕشبؽ اإللزظبدٞ، ٚ رؼض٠ض األداء اٌغ١ٍُ ٌألعٛاق  

 

. اٌؼبٌُ ثٍذاْ فٟ  اٌّٛعٛدحاػزّبدا ػٍٝ دسعخ لٛح ٘زٖ اٌشوبئض، ٠ّىٓ اعزخشاط  أشىبي ِخزٍفخ ٌٍشأعّب١ٌخ

فٟ االلزظبداد اٌّخزٍطخ ، ٠ٍؼت اٌغٛق . فٟ الزظبداد اٌغٛق ، رٕظ١ُ اٌغٛق ػئ١ً أٚ غ١ش ِٛعٛد

، ٌزؼض٠ض  (اٌزٍٛس ، االصدؽبَ ، اٌخ)دًٚسا سئ١غ١ًب ، ٌىٓ اٌغٍطبد اٌؼبِخ رٕظّٗ أوضش ِٓ أعً رظؾ١ؾٗ 

ٔالؽع ؽب١ٌب ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ أْ . اٌشفبٖ االعزّبػٟ ، أٚ ألعجبة أخشٜ ِضً اٌذفبع أٚ اٌغالِخ اٌؼبِخ

.اٌشأعّب١ٌخ اٌّخزٍطخ ٟ٘ إٌّٛرط اٌغبئذ  

 

  المتعددة للرأسماليتاألنماط - 2

  

ٌزٌه ٠ّىٓ رمغ١ُ اٌشأعّب١ٌخ . ٠ظٕف االلزظبد٠ْٛ اٌشأعّب١ٌخ إٌٝ ػذح ِغّٛػبد ثبعزخذاَ ِؼب١٠ش ِخزٍفخ

:إٌٝ ٔٛػ١ٓ ؽغت ؽش٠مخ رٕظ١ُ اإلٔزبط  

 

اٌغٛق اٌزٕبفغ١خ ٟ٘ اٌّغ١طشح ٠ٚىْٛ اإلٔزبط ال ِشوض٠ًب ثشىً أعبعٟ، وّب فٟ : اقتصاداث السوق الحرة

.سأعّب١ٌخ اٌغٛق فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح أٚ اٌٍّّىخ اٌّزؾذح  

  

ٚف١ٙب ٠زجبدي اٌّزؼبٍِْٛ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ػجش ِؤعغبد ِغزمٍخ ػٓ اٌغٛق : اقتصاداث السوق المنسقت

.، ِضً إٌمبثبد ٚاٌّغّٛػبد ا١ٌّٕٙخ ، ِضً أٌّب١ٔب ٚا١ٌبثبْ  

  

 فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح ، ؽذد االلزظبد٠ْٛ أسثؼخ أٔٛاع ِٓ اٌشأعّب١ٌخ ؽغت اٌذٚس اٌزٞ رٍؼجٗ س٠بدح األػّبي 

وّؾشن ٌالثزىبس ٚاٌغ١بق اٌّؤعغٟ، ٚال ع١ّب  (ِب ٠ؼشف ثخٍك اٌششوبد ِٓ ؽشف اٌمطبع اٌخبص)

.رذخً اٌذٌٚخ ِٓ أعً رٕظ١ُ اٌغٛق،  ؽ١ش ٠زُ رمذ٠ُ أفىبس عذ٠ذح ٌزؾف١ض إٌّٛ االلزظبدٞ  
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ثذافغ اٌشغجخ فٟ رؼض٠ض إٌّٛ فٟ . رخزبس اٌذٌٚخ اٌمطبػبد اٌزٟ ٠غت رط٠ٛش٘ب: النظام الرأسمالي الموجه

االعزضّبس اٌضائذ، عٛء اخز١بس اٌمطبػبد، : اٌجذا٠خ، فئْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌشأعّب١ٌخ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ػذح ِخبؽش

.ٚخطش اٌفغبد ٚ طؼٛثخ فٟ إ٠مبف اٌّغبػذح ػٕذِب ٌُ رؼذ ِٕبعجخ   

 

إٌّٛ االلزظبدٞ ١ٌظ ٘ذفب ِشوض٠ب، . رزغٗ ٔؾٛ ؽّب٠خ ٚإصشاء أل١ٍخ طغ١شح عًذا: الرأسماليت األوليغارشيت

.ٚأٚعٗ ػذَ اٌّغبٚاح ػذ٠ذح ٚ اٌفغبد ؽبػش عذا فٟ اٌجٍذاْ اٌزٟ ٠ؾذس ف١ٙب  

 

 اٌجٍذاْ ؽبي  ِٚ٘ٛٓ اٌُّٙ اإلٔزبط ثبٌغٍّخ. رغزغً ؽغُ االلزظبداد: الرأسماليت التجاريت الكبيرة

.اٌظ١ٓ ِضً ا٢ع٠ٛ١خ  

 

رٌٛذ اثزىبساد ػظ١ّخ ِضً ِغبالد اٌغ١بساد ٚاٌٙٛارف : الرأسماليت المرتكزة على ريادة األعمال 

ٚأعٙضح اٌىّج١ٛرش، ٚاٌزٟ ػبدح ِب رىْٛ ِظّّخ ِٓ ؽشف أفشاد أٚ ششوبد شبثخ، أٞ طغ١شح اٌؾغُ، 

ٌٙزا اٌغجت ٠جذٚ اٌؾً األفؼً : ٌىٓ األِش ٠زطٍت اٌششوبد اٌىج١شح ٌإلٔزبط اٌشبًِ ٚرغ٠ٛك ِٕزغبد عذ٠ذح

٘زا ِب ١ّ٠ض . أْ ٠ىْٛ  إٌٙظ اإللزظبدٞ ِض٠ًغب ِٓ سأعّب١ٌخ األػّبي اٌىج١شح ٚ س٠بدح األػّبي اٌشأعّب١ٌخ

.اٌٛال٠بد اٌّزؾذح أوضش ِٓ أٞ دٌٚخ أخشٜ   

 

 
كينز للرأسماليت   جون  نقد - 3  

 

 فٟ. ٚاعغ ٔطبق ػٍٝ اٌجطبٌخ ِٓ رؼبٟٔ اٌىجشٜ اٌشأعّب١ٌخ االلزظبداد وبٔذ ، اٌضالص١ٕ١بد أصِخ خالي 

 اٌجش٠طبٟٔ االلزظبدٞ ٠شٜ وبْ ، 1936 ػبَ فٟ إٌّشٛس" ٚاٌؼٍّخ اٌفبئذح  ٌٍشغً، اٌؼبِخ إٌظش٠خ " وزبثٗ

 اٌشأعّبٌٟ االلزظبد ألْ االعزضّبساد رشاعغ ثؼذ اٌزؼبفٟ أعً ِٓ رىبفؼ اٌشأعّب١ٌخ أْ و١ٕض ِب٠ٕبسد عْٛ

 ِغزٜٛ ّٔٛػٕذ ٚ اٌجطبٌخ ِؼذالد اسرفبع ِغ ِغّٝ غ١ش أعً إٌٝ رٛاصْ ؽبٌخ فٟ ٠ظً أْ  ٠غزط١غ ال

 رذخً دْٚ ثّفشد٘ب ع١ذ ثشىً  رؼًّ أْ اٌغٛق اللزظبداد ٠ّىٓ أٔٗ فىشح فٟ و١ٕض ؽؼٓ ٌمذ. اٌظفش

 صالص١ٕ١بد فٟ ؽذصذ اٌزٟ رٍه ِضً ٚاالٔىّبػ اٌجطبٌخ ِؼذالد اسرفبع ِىبفؾخ ٚ اٌىٍٟ اٌطٍت ٌزؾف١ض اٌذٌٚخ

 اٌؼشائت ثخفغ) اٌزذخً رٌه رفؼً أْ ٠غت اٌؾىِٛبد، أٞ اٌؼبِخ، اٌغٍطبد أْ ٚالزشػ اٌّبػٟ، اٌمشْ

 ٚ االلزظبد رمٍجبد رخف١ف ٘ٛ اٌٙذف وبْ. اٌشوٛد ِٓ االلزظبد إلخشاط (اٌؼبِخ األِٛاي إٔفبق ٚص٠بدح

 آخش؛ ثشٟء اٌغٛق الزظبد اعزجذاي إٌٝ ٠ٙذف ٠ىٓ ٌُ و١ٕض. األصِخ ػٍٝ اٌزغٍت ػٍٝ اٌشأعّب١ٌخ ِغبػذح

. ٢خش ٚلذ ِٓ اٌؼ١ِّٛخ اٌغٍطخ ٌزذخً ؽبعخ ٕ٘بن أْ فمؾ ثً أوذ  

 
 اٌٛالغ، فٟ. عمٛؽٙب فٟ أ٠ًؼب رزغجت أْ ٠ّىٓ اٌشأعّب١ٌخ ٔغبػ فٟ ػبَ ثشىً رغبُ٘ اٌزٟ اٌمٜٛ إْ

 اٌمٛا١ٔٓ اٌّضبي عج١ً ػٍٝ رؾىّٙب، اٌزٟ اٌمٛاػذ اٌذٚي رؼغ ػٕذِب فمؾ رضد٘ش أْ ٠ّىٓ اٌغٛق الزظبد٠بد

 اٌغش٠ؼخ ٚاٌطشق اٌطشق ِضً ، إٌّبعجخ اٌزؾز١خ اٌج١ٕخ إٔشبء خالي ِٓ ٚرذػّٙب اٌٍّى١خ ؽمٛق رؼّٓ اٌزٟ

 لجً ِٓ رٌه ِغ رزؤصش لذ اٌؼبِخ اٌغٍطبد اٌٛلذ، ٔفظ فٟ. ٚاألشخبص اٌجؼبئغ ثؾشوخ رغّؼ اٌزٟ

 ؽغبة ػٍٝ االلزظبدٞ ِٛلؼُٙ ٌؾّب٠خ اٌمٛا١ٔٓ اعزغالي ٠ؾبٌْٚٛ اٌز٠ٓ إٌّظّخ اٌخبطخ اٌّظبٌؼ

  ثزٌه ٠ٚشىٍٛا رّضٍُٙ عّؼ١خ فٟ ٠ٕزظّٛا أْ  ِضال، اٌخٛاص ٌٍظٕبػ١١ٓ ٠ّىٓ ثبٌفؼً،. اٌؼبِخ اٌّظٍؾخ
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 أْ ِٓ ثبٌشغُ ٌظبٌؾُٙ، اٌغٛق ؽش٠خ ثمّغ رٌه ٠ىْٛ اٌّضبي عج١ً ػٍٝ. اٌؾىِٛخ ػٍٝ ػغؾ عّبػخ

.ثبٌٕغبػ ٌُٙ عّؼ اٌزٞ ٘ٛ اٌؾش اٌغٛق  

 

 رذاث١ش ارخبر أٞ ، "اٌشأعّب١ٌخ إٔمبر "اٌّغزّغ ػٍٝ ٠غت ، (2003)صٔمب٢ط  ٚ صساعبْ إٌٝ ثبٌٕغجخ 

 ٌٙزٖ. طؾ١ؼ ثشىً اٌشأعّب١ٌخ اعزّشاس ِٕغ رش٠ذ اٌزٟ اٌم٠ٛخ اٌخبطخ اٌّظبٌؼ ِٓ اٌغٛق الزظبد ٌؾّب٠خ

.إٌّبفغخ ٌؼّبْ ٚرٌه ل١ٍٍخ فئخ ٌذٜ اٌزشو١ض شذ٠ذح رىْٛ أال ٠غت اإلٔزبط ٚعبئً ٍِى١خ األعجبة،  

 

 

 ٌٍٕظبَ أعبع١خ ١ِضح ٟ٘ اٌششوبد ػٍٝ اٌزٕبفغ١خ ػٓ إٌبعّخ اٌم٠ٛخ ٚاٌؼغٛؽ اٌؾشح اٌزغبسح إْ

 اٌشأٞ ٠شٜ أْ ٠غت. اإللزظبد ػٍٝ اٌىجشٜ اٌششوبد ١ّٕ٘خ رم١١ذ ػٍٝ أ٠ًؼب ع١غبػذ  ٘زا اٌشأعّبٌٟ،

لجً ِٓ اٌزذخالد ٠ؼبسع  أْ اٌؼبَ اٌشأٞ ػٍٝ ٠غت وّب اٌغٛق، آ١ٌبد ٚ اٌؾش إٌشبؽ ِضا٠ب اٌؼبَ  

.اٌؼبِخ االلزظبد٠خ اٌّظٍؾخ ؽغبة ػٍٝ األل٠ٛبء ٌؾّب٠خ اٌذٌٚخ  

 

 ٚالع١ّب األخشٜ، االلزظبد٠خ األٔظّخ ػٍٝ وج١ش ؽذ إٌٝ رفٛق اٌشأعّب١ٌخ ظً فٟ االلزظبدٞ إٌّٛ إْ 

 اٌخظٛص، ثٙزا. ٌٍغذي إصبسح عّبرٙب أوضش ِٓ ٚاؽذح رظً اإلعزّبػ١خ اٌفٛاسق ٌٚىٓ اإلشزشاو١خ، ػٍٝ

 فئخ ٌذٜ ٌٍضشٚح أوجش رشو١ض إٌٝ اٌخبص اٌّبي سأط رشاوُ د٠ٕب١ِى١خ رمٛد ً٘ ٔفغٗ، ٠فشع عؤاي ٕ٘بٌه

اٌّغبٚاح؟ ػذَ ِٓ ٌٍؾذ ِٛاصْ وضمً رؼًّ اٌزمٕٟ ٚاٌزمذَ ٚإٌّبفغخ إٌّٛ لٜٛ ثبٌؼىظ، أَ ِؼ١ٕخ،  

 

 اٌج١بٔبد ِٓ وج١شح ِغّٛػخ رؾًٍ دساعخ أؽذس. ِخزٍفخ ثطشق اٌّغبٚاح ػذَ ِؾذداد االلزظبد٠ْٛ دسط

 فٟ أٔٗ اٌذساعخ رغزٕزظ. ٚاالعزّبػ١خ اٌشئ١غ١خ االلزظبد٠خ األّٔبؽ إلثشاص ػشش اٌضبِٓ اٌمشْ إٌٝ رؼٛد

 ِغ. اإلعّبٌٟ إٌّٛ غبٌجًب اٌّبي سأط ػٍٝ اٌؼبئذ ٠زغبٚص اٌغٛق، الزظبد ف١ٙب ٠غٛد اٌزٟ اٌّؼبطشح اٌجٍذاْ

 أعشع ثشىً عزّٕٛ اٌّبي سأط أطؾبة ٠ٍّىٙب اٌزٟ اٌضشٚح فئْ اٌفبسق، اعزّش ٘زا إرا ، اٌشأعّب١ٌخ رطٛس

 ٘زٖ إْ.  عًذا وج١ًشا إٌٙبئٟ اٌفشق ٚع١ىْٛ ، (اٌّضبي عج١ً ػٍٝ اٌشٚارت) األخشٜ اٌذخً أٔٛاع ِٓ ثىض١ش

 ٚ اٌضشٚح رٛص٠غ ؽٛي إٌمبػ إصشاء  فٟ عبّ٘ذ أٔٙب إال إٌّزمذ٠ٓ، ٚ اٌّؼغج١ٓ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٌذ٠ٙب اٌذساعخ

 ع١بعبد ثٛاعطخ اٌظؾ١ؼ االرغبٖ فٟ اٌشأعّبٌٟ االلزظبد رٛع١ٗ ٠زُ أْ ٠غت ثؤٔٗ اٌىض١ش٠ٓ اػزمبد ػضصد

.اٌّغزّغ  فبئذح أعً ِٓ اٌؼًّ فٟ ع١ّش ٢دَ اٌخف١خ ا١ٌذ رغزّش ؽزٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚػبِخ اٌؾىِٛخ  
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