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 مدخل لدراسة علوم االقتصاد                                                         

 

 : تعريف االقتصاد 

االقتصاد كتخصيص هو فرع من العلوم االجتماعية وهو إدارة الموارد الشخصية والنادرة وينظر في األشكال التي يتخذها 

كلمة يونانية إغريقية وتعني إدارة المنزل وتدبيره ويرتبط " االقتصاد"و. السلوك البشري في تطوير هذه الموارد

 . باإلحداثيات الجغرافية

   

يعرف االقتصاد بأنه العلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغالل الموارد االقتصادية النادرة إلنتاج أمثل للسلع المعدة 

عناصر مادية ال تتسم دائما بالوفرة والتنوع في ظل  لالستهالك وإشباع الحاجيات اإلنسانية وهذه الحاجات اإلنسانية هي

 .إطار معين من القيم والتقاليد والتطلعات الحضارية للمجتمع

كما يبحث علم االقتصاد في الطريقة التي توزع بها هذه المنتجات االقتصادية بين المشتركين في العمل اإلنتاجي بصورة 

 .نفسه مباشرة أو غير مباشرة في ظل اإلطار الحضاري

 .األول مادي تقني والثاني معنوي:إن كل بناء اقتصادي يقوم على شقين رئيسيين 

وهو الجانب الذي يتناوله علم االقتصاد والعلوم الطبيعية األخرى بالدراسة : الجانب المادي والتقني من العملية اإلنتاجية 

هما اختلفت المذاهب والتشكيالت السياسية ومهما وهذا الجانب يعرف باالقتصاد السياسي وهو ال يختلف من بلد آلخر م

 .اختلف النظام االقتصادي المعمول به

 

هو الذي يستهدف ضبط السلوك البشري على هذا االقتصاد األصلي السياسي وهذا الجانب ينطوي على : الجانب المعنوي 

 .الجماعة باتباعها تصور عقائدي يحدد الهدف ويعين القيم ويرسم قواعد السلوك التي تلزم الفرد و

 : ويختص علم االقتصاد بدراسة األمور التالية  

 

أي نوعية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها وفقا للموارد االقتصادية : ماهية السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع 

 .يلة من خالل آليات السوقالمتاحة التي تتميز بالندرة النسبية ، األمر الذي يقتضي المبادرة بين االستخدامات البد

 :هناك طرق إنتاجية متعددة : بآية طريقة يتم اإلنتاج 

     (.تستخدم يد عاملة كثيرة ) طرق إنتاجية كثيفة العمالة 

    طرق إنتاجية كثيفة الرأسمال التقني. 

     طرق إنتاجية كثيفة التكنولوجيا. 

اه كيفية توزيع الناتج القومي من السلع والخدمات بين عناصر اإلنتاج ومعن  :كيفية توزيع اإلنتاج بين أفراد المجتمع 

 ...(.المنظمون.أصحاب الرأسمال.مالك األراضي.العمال)للمشاركة في العملية اإلنتاجية 

 :وقد شهد العالم العديد من األنظمة االقتصادية أهمها 

     الذي يالئم بين الملكية الخاصة والملكية العامة: النظام االقتصادي اإلسالمي. 

     الذي يقوم على أساس الحرية المطلقة لإلفراد في ممارسة النشاط االقتصادي والحد من الملكية : النظام الرأسمالي

 .العامة

     ناصر اإلنتاجو الذي يركز على الملكية الجماعية لع: النظام االشتراكي. 

     معناه هل يتم اإلنتاج بطرق معقلنة وبأيدي عاملة كفئة ويوزع : ما مدى الكفاءة التي تستخدم بها الموارد االقتصادية

 اإلنتاج بطريقة عقالنية ؟

    توظيفا كامال ؟  هل موارد المجتمع االقتصادية موظفة 

    لزمن أم أنها تظل ثابتة ؟هل الطاقة االقتصادية تنمو بصورة مضطربة مع ا 

 

 :وينقسم علم االقتصاد إلى جزئين 

 

يختص بدراسة الظواهر االقتصادية الجزئية مثل دراسة سلوك الوحدات االقتصادية الفردية : االقتصاد الجزئي     .1

 .كسلوك المستهلك وسلوك المنتج ونظرية الثمن وسعر السلعة

واهر االقتصادية الكلية كالناتج القومي واالستثمار واالدخار والطلب الكلي يختص بدراسة الظ: االقتصاد الكلي     .2

 .والعرض الكلي

 



 

 

 ::::::::::::::::::::::::::شروحات ::::::::::::::::::::: 

 .النظام البدائي ، اإلقطاعي ، الرأسمالي ،االشتراكي......تاريخ األنظمة االقتصادية

 

 

 :ة والوسطى الفكر االقتصادي في العصور القديم

 

 

 .هذه المرحلة شهدت فكرا اقتصاديا يتناول العصور القديمة والوسطى

تقريبا لم يكن للفكر االقتصادي وجود مستقل وإنما تجده في أحضان  11قبل ميالد علم االقتصاد في منتصف القرن  

في العصور الوسطى وفي ( نيالدي)أشكال أخرى من الفكر في أحضان الفلسفة اإلغريقية وفي أحضان الفكر الالهوتي 

 .11أحضان التاريخ كما تمت فلسفته عند المفكرين العرب في القرن

 .كانت البداية عند اإلغريق والرومان( قبل الميالد)وفي العصور القديمة 

 

جارية العادية عند اإلغريق ارتبط االقتصاد باألفكار الفلسفية واالجتماعية ومناقشة األمور ال  :الفكر االقتصادي اليوناني 

ومن بين مفكري تلك الفترة يعتبر .دون أن تكون له ذاتية مستقلة تعبر عن الواقع وتقدم نظرية متكاملة في كليتها

 .أفالطون وأرسطو من ابرز الفالسفة الذين تعرضوا للمشاكل االقتصادية

يحث في تقسيم العمل بمناسبة ..... يمثل االنجاز الرئيسي ألفالطون في الوصف الذي قدمه بتقسيم العمل واصل الدولة

فكل . الحديث عن الدولة المثالية وهو يرجع أساس الدولة إلى عامل اقتصادي وينادي بضرورة السير في بناء العمل الجاد

 .شخص في المجتمع اليوناني القديم مطالب بالتخصص في عمله

المواهب الطبيعية وفي هذه الحالة فان عملية  اختالف: األول : يبني أفالطون فكرته في تقسيم العمل في جانبين 

فيتجلى في تصوره لتنظيم الدولة وفي هذا   :أما الجانب الثاني .التخصص تزيد من اإلنتاج كما تقوم بتحسين النوعية

 :اإلطار يقسم أفالطون المجتمع إلى ثالث طبقات تتوفر كل طبقة على نوع من النشاط 

 

 .ة المنتخبينتسمى طبق: الطبقة األولى  -   

 .وهي طبقة الجنود: الطبقة الثانية  -   

 .وهي طبقة الحكام: الطبقة الثالثة  -   

 .ويشترط أفالطون أن يكون للفالسفة دور دون ان تكون لهم روابط بين هذه الطبقات

في ذلك شأن  أما البحث في المشكالت االقتصادية عند أرسطو فقد وجد في أحضان األخالق والفلسفة والسياسة شأنه

وهو يرى أن الدولة ظهرت نتيجة تطور ...............أفالطون ولكنه أول من قدم ما يمكن تسميته بنظرية اقتصادية 

تاريخي ولتحقيق غايات اكبر من اجل إشباع الحاجيات المادية للمواطنين ودافع أرسطو بشدة عن الملكية الخاصة والحق 

كل هذا يحفز هذا األخير عن العمل لذلك دافع أرسطو عن الرق . ق وميول اإلنسان الطبيعي في االقتناء وهي أمور تتف

 .على أساس اقتصادي وهذا كله من المزايا التي منحتها الطبيعة لألفراد

ركز التحليل االقتصادي ألرسطو على الحاجيات وإشباعها وطرق الحصول على األموال هذه األخيرة ال يمكن أن تتأتى إال 

 .الزراعة ،تربية الماشية ،استخراج المعادن، والعمل في التجارة التي يجب إدانتها: التالية  باألنشطة

 

بالرغم من أن الرومان لم يقدموا فكرا اقتصاديا يرقى إلى الفكر اليوناني إال أنهم اثروا في   :الفكر االقتصادي الروماني 

التكوين الذي يهتم بدراسة القانون و للرومان في هذا اإلطار الفكر االقتصادي الالحق من خالل تنظيماتهم القانونية و

 .مساهمات أساسية

إن األفكار الخاصة التي تأثر بها القانون الروماني في الفكر االقتصادي هي فكرة القانون الطبيعي التي احتلت مكانة 

 . 22حتى أوائل ق  11بارزة من خالل الفكر االقتصادي في ق

 

 :  العصور الوسطى

ن سقوط اإلمبراطورية الرومانية في الغرب والشرق واإلمبراطورية الفارسية وظهور الدولة اإلسالمية ايدانا بانهيار كا

 :العالم القديم وبداية العصور الوسطى والتي تميزت بتيارين اثنين 

 

ين الذي ازدهر في جامعات وتتلخص أهم معالم هذا الفكر في ظهور ما يسمى فكر المدرس: الفكر االقتصادي الغربي     . أ

أوربا وهي أساسا جامعات تقوم بالدرجة األولى على تدريس الفكر الالهوتي ويقصد به تكوين رجال الدين وذلك في 

ل في الواقع الصورة التي بدأها العصر  محاولة للتوفيق بين الدين والفلسفة أي بين اإليمان والعقل وهي محاولة تّكمَّ

 .كر اإلسالميالقديم واستمرت في الف

 



 

 

الشك أن مبادئ الدين اإلسالمي هي أول واهم مصادر هذا الفكر فقد تضمنت هذه : الفكر االقتصادي اإلسالمي     . ب

 :المبادئ تنظيم بعض الجوانب االقتصادية الهامة نذكر منها 

 .اإلفرادعدم تدخل الدولة في الحياة االقتصادية الن ذلك يشكل مساوئ ويضرب في العمق حرية     •

 .تقديس العمل والحث عليه وتحريم الربا ومناهضة االحتكار وتنظيم األسواق على أساس المنافسة الكاملة    •

 

 التيار المركنتيلي                                           

 

 :تقديم 

 

الد األمة أي مفهوم الدولة ولذلك عرفت أوربا تحوالت كبيرة نتيجة االكتشافات الجغرافية وحركة اإلصالح الديني ومي

نشط التيار التجاري والذي عرف بالتيار المركنتيلي وهذا التيار كان هدفه اغناء األمة واألمير الذي يوجد على رأسها 

ومن اجل تدعيم القوة السياسية واالقتصادية للدولة، لذلك تركز االهتمام على المستعمرات وثرواتها وقد ساد خالل هده 

 .االتجاه نحو كسب مزيد من المستعمرات وتقوية الدولة ومؤسساتها الفترة

إن المركنتيلية هي نظام اقتصادي نشأ في أوربا خالل تقسيم اإلمبراطوريات والمذهب المركنتيلي هو تيار فكري ظهرت 

 . 11وامتدت حتى ق  11بوادره مع بداية ق 

 :هذا الفكر على مبدأين أساسيين  وكلمة مركنتيلية جاءت من االيطالية وتعني تاجر ويقوم

 

 .يربط قوة الدولة بما تتوفر عليه من معادن نفيسة : األول     •

توجيه الدولة لالقتصاد وذلك بخلق صناعات محلية لضمان القدرة على المنافسة الخارجية وضمان األسواق :الثاني     •

 .ريق سن قوانين صارمةمما يفرض على الدولة مراقبة جودة المنتوجات الصناعية عن ط

 

انطلق الفكر المركنتيلي باسبانيا .كان كل اهتمامها منصب على جلب الذهب والفضة وتكديسها  :المركنتيلية االسبانية 

والتي كانت سباقة إلى جمع الذهب والفضة لتقوية الدولة وكانت سياستها في هذا اإلطار السياسة البليونية كما قامت 

لتجار اإلسبان باستعادة أثمان بضائعهم نقدا وبالخصوص ذهبا لتحافظ على هذا المعدن النفيس داخل اسبانيا على أجبار ا

 .حدودها الوطنية

 

واتخذت في البداية نفس المركنتيلية االسبانية إال  11دخلت األفكار المركنتيلية إليها في أوائل ق : المركنتيلية االيطالية 

اكل الداخلية من المالية العامة كما أنهم درسوا كيفية تصنيع بالدهم باعتبار الصناعة انه انصب اهتمام االيطاليين بالمش

 .أداة حقيقية للتنمية

 

كانت اقرب إلى المنطق العلمي حيث وضعت قوانين اقتصادية مثل القانون الكمي للنقود والذي  :المركنتيلية الفرنسية 

الية لكثير من الحكومات في العصر الحاضر كما أن الفرنسيين درسوا اليزال يعتبر أساسيا ومركزيا بالنسبة لسياسة الم

بدقة متناهية أسباب ارتفاع األسعار كما وضعوا أسسا أولية إلنشاء صناعة وطنية قوية ورأوا في سياسة تراكم الذهب 

 .سةعامل من عوامل إفالس المنظومة االقتصادية وبان األساسي هو اإلنتاج وليس تراكم المعادن النفي

 

بلدا صناعيا متقدما وكان الهدف األول بالنسبة إليهم هو الزيادة في  11كانت انجلترا في ق  :المركنتيلية االنجليزية 

تصنيع البالد وتقوية النسيج االقتصادي مع الزيادة في الصادرات لجلب المواد النفيسة واستعمالها في شراء المواد 

روا بدورهم قوانين اقتصادية مثل وضع ميزان االداءات الخارجية متوازن األولية الضرورية للصناعة ، لذلك أصد

 Thomas  وايجابي مع الرفع من حقوق الجمارك لتشجيع الصادرات وكان من لرواد هذه النظرية توماس مون

Munين لنقل كما اهتم االنجليز بالخدمات الخارجية المرافقة للصادرات والواردات وتمكين البالد من تجهيز بحري مت

 .البضائع كما قام االنجليز بإنعاش االقتصاد الوطني مع االعتماد أوال على إمكانياتهم الذاتية

إن المركنتيلية نظرية كلية وشمولية وال تعنى بتصرفات الفرد بل تهتم بواقع األمة االقتصادي فهي اتجاه حركي يبحث عن 

معينة حيث ينظر إلى التصنيع والتجارة وتعدد السكان كعناصر طريق إثراء األمم وهو بذلك يعبر عن سياسة اقتصادية 

 .مرتبطة بالتحول الدائم لبنية اقتصاد األمم كما أن المركنتيلية تدعو لتدخل الدولة لحماية االقتصاد الوطني

 

 (التيار الطبيعي )   التيار الفيزيوقراطي                             
 

 : تمهيد 

الفكر والنزعة العلمية في أوربا وتقدمت في هذا القرن علوم الطبيعة والكيمياء والفلك وغيرها من بانتشار  11تميز ق 



 

 

وفي ظل هذه المعطيات والتحوالت الفكرية الواسعة التي عرفها العالم األوربي ظهر التيار . العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .هذا ما اتضح جليا في أعمال رواد هذا التيار الطبيعيالفيزيوقراطي وتأثر تأثرا بالغا بهذه النزعة العلمية و

إن التيار الفيزيوقراطي قدم نظريته االقتصادية بناء على تشبيه العالقات االقتصادية لألفراد داخل الدولة بالعالقات التي 

 .تحصل بين األعضاء المكونة للجسم اإلنساني

 

 : المبادئ األساسية الفيزيوقراطية 

 

أعطت لهذه الجماعة من المفكرين القدرة على  11قتصادية التي نشأت في فرنسا في نهاية حكم لويس إن األفكار اال

 .تصور وتحليل الظواهر االقتصادية انطالقا من المالحظات الموجودة في الواقع المعاش

لدولة في الحياة المنع الكلي لتدخل ا)إن أهم ما ميز فكر الطبيعيين هو دعوتهم إلى ترك النشاط االقتصادي حرا 

أي دع األفراد " دعه يعمل دعه يسير"   وتطورت سياستهم في المقولة المشهورة( االقتصادية وفي حرية األفراد 

يعملون بصورة تلقائية ودع األمور تجري، وبناء على هذا فقد ذهب الطبيعيون إلى معارضة تدخل الدولة في النشاط 

 .لممارسة الحرية االقتصادية االقتصادي حتى يتوفر المناخ المالئم ل

 

 :النظام االقتصادي أساس الحرية االقتصادية     .1

 

وهذا القانون الطبيعي يمكن تعريفه بالنظام " إن الفيزيوقراطية هي علم القانون الطبيعي :" يقول أحد مفكري هذا التيار 

ة وبمعنى آخر ، النظام الذي يؤمن الملكية الفردية المثالي الذي يحقق التوافق بين المصالح المتعددة في الحياة االقتصادي

والحرية االقتصادية وأن القوانين التي ترعى هذا النظام هي قوانين ال مرد لحكمها ألنها من طبيعة البشر ، واألشياء هي 

كل هذا ويتكون النظام الطبيعي من مجموعة أنظمة تحقق الرخاء للجماعة ويترتب عن . التعبير الحي عن إرادة هللا

 .ضرورة احترام الملكية باعتبارها جزءا من النظام الطبيعي

 

 :األرض هي مصدر الثروة     .2

 

والثروة كما .بدأ الطبيعيون تعريفهم للثروة باستبعاد المعدن النفيس كمصدر لها وهذا األخير في نظرهم مصدر عقيم لها

ند الرغبة دون إفقار لمصدرها ولذلك نجد بأن النشاط المنتج يعرفها الطبيعيون هي مجموعة القيم التي يمكن استهالكها ع

الوحيد هو الزراعة وما سواها هو مجرد تحويل عقيم لصورة المادية مما يؤدي إلى اإلفقار المستمر لكل مكونات األمة 

 .وأن هذه األنشطة غير الزراعية ليست قادرة على الخلق وإعطاء قيمة مضافة جديدة للنشاط االقتصادي

ن الزراعة هي النشاط الوحيد الذي يمنح اإلنسان أكثر إنتاج من الصناعة والتجارة ، والريع الصافي هو الفرق بين ما إ

ينفق للحصول على سلعة ما في الميدان الزراعي وبين ما تنتجه األرض أي ما تمنحه من خيرات لإلنسان ويؤدي تضافر 

 .يدة وهي الناتج الصافيجهود اإلنسان مع عمل الطبيعة إلى نشوء قيمة جد

 

 :الجدول االقتصادي آو توزيع الدخل     .3

 

إن نظرية التوزيع هي من أشهر النظريات التي قدمها الطبيعيون في دراساتهم االقتصادية وركزوا من خاللها على دراسة 

على دخل الفرد كوحدة االقتصاد وفق نظرية شمولية تدرس الدخل على المستوى الوطني وليس وفق نظرية جزئية ترتكز 

 .للتحليل

انطالقا من الريع الصافي وتقسيم المجتمع إلى طبقة عقيمة وأخرى منتجة يتبين انتقال الثروة إلى الطبقة المنتجة 

 :الزراعية لتعود إلى نفس الطبقة التي انطلقت منها وهكذا قسم الفيزيوقراطيون المجتمع إلى ثالث طبقات 

 

     شمل العمال الزراعيين الذين يقومون بخدمة األرض ويخلقون الناتج الصافيوت: الطبقة المنتجة. 

     هؤالء احتلوا مكانة وسطا بين الطبقة المنتجة والطبقة العقيمة: طبقة المالك العقاريين. 

     وتشمل الحرف األخرى غير الزراعية: الطبقة العقيمة. 

 

 :خالصة 

 

 .لطبيعيين شابتها بعض النقائص التي فتحت الباب واسعا لالنتقادرغم المجهودات الفكرية فان أعمال ا

 

ليس ألنها النشاط االقتصادي المنتج الوحيد فقط بل إن السبب في ذلك هو رغبة : إعطاء أهمية للزراعة     .1

 .الفيزيوقراطي في تبرير دخل المالك العقاريين الذين يحصلون عليه دون عمل



 

 

 

نشاط )يسودها الغموض فقد عجزوا عن أعطاء تفسير واضح ومقنع أن الصناعة والتجارة :  نظريتهم حول القيمة    .2

 .يمكن أن يكون كذلك منتجا له دور أساسي في الريع الصافي( الطبقة العقيمة

 

عالقة  في هذا اإلطار لم يلتفت الطبيعيون إلى الصناعات االستخراجية ألنها في: دور الطبيعة في النشاط االقتصادي     .3

 .جدلية مع الطبيعة وتضيف منفعة جديدة

 

فقدت للفيزيوقراطيين الكثير من عناصر  11إن التطورات التي عرفتها أوربا مع ظهور الثورة الصناعية في نهاية ق

القوة في التحليل وأسقطت بالمناسبة غالبية تصوراتهم حول اعتبار الزراعة النشاط المنتج الوحيد القادر على تحقيق 

 .رفاهية والتقدم للمجتمعاتال

                                

 (االتجاه الليبرالي ) المدرسة الكالسيكية أو التقليدية                                                
خ الفكر كان ظهور مدرسة التقليديين، أهم مدرسة في تاري( نشأة الرأسمالية الصناعية)في غمار التطورات المتقدمة 

االقتصادي حتى ذلك الحين ،وكان طبيعيا إذا راعينا اصل نشأة الرأسمالية الصناعية بانجلترا أن تنشا تلك المدرسة بها 

وساهم الحصار االقتصادي الذي فرضه نابليون على انجلترا إلى اتجاه االقتصاديين .فوضع ادم سميت الكثير من أسسها 

ى المناداة إلى تصنيع البالد كما اتخذت آراء الكثير منهم اتجاها معاديا لكل تدخل من االنجليز وفي مقدمتهم ادم سميت إل

 .جانب الدولة

واعتبرت اإلطار الفكري للثورة الصناعية والمعبر لالتجاه الليبرالي آنذاك  11ظهرت المدرسة الكالسيكية بانجلترا في ق

 . ية خاصة فيما يتعلق بالمستقبلوقد كانت آراء بعض أفرادها تفاؤلية والبعض اآلخر تشاؤم

إن أفكار هذه المدرسة األصيلة تهتم خاصة بالتصرفات االقتصادية المرتبطة بمصلحة الفردية من مشاكل القيمة واألسعار 

والمرودية إلى غير ذلك ،وحسب رأي المدرسة الكالسيكية وأعالمها فان المصلحة الفردية ترتبط بالمصلحة الجماعية 

حيث يتم االنسجام بين المصالح الفردية المختلفة وفي النهاية ننتقل إلى ( اليد الخفية)العمل السحري  وذلك عن طريق

 .مصلحة جماعية عامة

روبرت ./ م1111سنة " ثروة األمم"صاحب الكتاب الشهير  Adam Smithواشهر ممثلي هذه المدرسة ادم سميت 

 .Stuart Millستيوارت ميل /  David Ricardoدافيد ريكاردو /  Robert Malthus  مالتوس

 

 : يعتبر أب االقتصاد السياسي وتتلخص أفكاره في أربع نقط   :Adam Smithآدم سميث 

 

ويعني بها قوانين الطبيعة والتي جعلت الناس يتعلقون بصفة عفوية بمصالحهم الخاصة لذلك   :القوانين األساسية     . أ

 .ضرورية ألنها في مصلحة المجتمع فحماية هذه العفوية والحرية الشخصية

فالعمل البشري هو الذي يزيد في قيمة المنتوجات ويضع ادم سميث العمل كمقياس لقيمة : العمل أساس القيمة     . ب

المنتوجات فسعر المنتوجات هو مجموع الوقت العملي الذي قضي في إنتاجها كما أن تقسيم العمل يؤدي إلى ارتفاع 

 .المردود

بما أن اإلنتاج يدخل فيه األرض وراس المال والعمل لذا يمكن تقسيم المردود على األجر والربح : وزيع الدخل ت    . ت

 .على األرض

يرى سميث إن أساس التنمية االقتصادية هو تراكم رؤوس األموال الناتجة عن فائض : معطيات التنمية االقتصادية     . ث

لتراكم باستثمارات جديدة وان سير تقدم االقتصاد هو إدخال الفائض قصد في اإلنتاج على أساس أن يستعمل هذا ا

وفيما بعد يرى سميث أن التجارة الخارجية مصدرا مهما للتقدم االقتصادي ومن هذا المنطلق فانه يطالب .استثماره

 . بتشجيع المبادالت التجارية

 

 :Robert Malthus  روبرت مالتوس

 

واعتبر البعض أن السبب هو عدم  11سكان وتناقص المحصول الزراعي في نهاية القرن بعد أن لوحظت ظاهرة تزايد ال

صالحية المؤسسات االقتصادية واالجتماعية نفى مالتوس هذا التحليل واعتبر سر فقر السكان يرجع إلى كون عدد 

ضع إلى شكل متوالية هندسية السكان يرتفع بصورة تفوق بكثير زيادة المواد الزراعية على اعتبار أن تكاثر السكان يخ

في حين أن تزايد مواد المعيشة يخضع إلى شكل متوالية حسابية وفي المدى البعيد سيقع انعدام التوازن ولن يتم التوازن 

 .إال بسبب الحروب أو المجاعات أو تحديد النسل

 

 : David Ricardoدافيد ريكاردو    

 



 

 

ظرية وقد دعم نظرية ادم سميث المتعلقة بالقيمة المرتكزة على العمل وقد وهو ممثل االتجاه الكالسيكي من الناحية الن

والريع هو المكسب الذي يحصل عليه مالك األرض، أما الربح فهو .)اشتهر بنظرية الريع ونظرية التجارة الخارجية 

 :في ( ارة الخارجيةالتج)وتتلخص األسس العامة التي يبني عليها ريكاردو نظريته هاته . مكسب الصناعي الرأسمالي

    سيادة المنافسة الكاملة في األسواق داخليا وخارجيا. 

    التوظيف الكامل بكافة عناصر اإلنتاج. 

    قدرة عناصر اإلنتاج على التنقل بحرية. 

    تشابه االدواق لدى المستهلكين في أسواق مختلفة. 

كونات االقتصادية لهذه الدول وان معالجة الخلل في الميزان إن التبادل التجاري حسب ريكاردو يتم بين مختلف الم

التجاري يعطينا خلال اكبر في ميزان المدفوعات وفي هذا الصدد يعتقد ريكاردو أن المبادالت التجارية تخضع لقانون يجعل 

ه يعود من تلقاء ميزان الدول التجاري متوازنا وإذا حدث أن اختل وضع هذا الميزان فمال نحو الفائض أو العكس فان

 .نفسه وبصورة آنية إلى توازنه فلذلك ال داعي أن تخشى الدولة من آية خسارة تحل بميزانها التجاري

آن ريكاردو يعتبر أن األرض ال يمكن لها أن تكون مصدرا للقيمة وان المداخيل التي نجنيها من استغاللنا :   نظرية الريع

 .ي ويجعلنا أمام معضلة حقيقية تؤثر على السير العادي للنشاط االقتصاديلألرض تشكل ريعا يضرب التطور االقتصاد

 

 : Stuart Millستيوارت ميل    

 

قدم ولخص هذا المفكر كل أراء الكالسيكيين فهو تارة يدافع عن الليبرالية وتارة أخرى يميل إلى ضرورة تدخل الدولة 

ات ليحل محل نظام األجرة وتحديد ملكية األرض ويرى أن على و يدعو إلى نظام التعاوني  للقيام بإصالحات اجتماعية

الدولة أن ال تغالي في فرض الضرائب وتسيير اإلدارات ووضع القوانين الن ذلك يضر باألفراد ويرى أن على الدولة أن 

كبير على األفراد تأخذ بزمام المبادرة في التعليم وتشييد الطرق والموانئ والمستشفيات الن هذا التدخل يعود بالنفع ال

 . وتدخلها في هذه القطاعات يحقق توازن بين مصالح األفراد ومصالح الدولة

 

 االتجاه االشتراكي داخل المدرسة الكالسيكية                                                          

 

 

دقع في أوساطها واستغالل كبير لألطفال الثورة الصناعية الليبرالية تعاسة كبيرة للطبقة العاملة وبؤس م  صاحبت

والنساء الذين كانوا يعملون في المناجم والمعامل وساعد المستوى المنخفض لألجور أصحاب األموال من تكديسها أو 

استثمارها الشيء الذي أدى إلى تقدم اقتصادي كبير على حساب تضحيات اجتماعية وقد عارض هذه األوضاع كثير من 

 :لى التيار االشتراكي وقد قسموا إلى نوعين الذين ينزعون إ

الذين شيدوا مجتمعات مثالية على أسس تستجيب لرغبات وانفعاالت فكرية :  les utopiquesاالشتراكيون الطوباويون 

 .ومعنوية إلى أكثر مما تستجيب للمنطق العلمي

صادية من خالل فلسفة مادية للتطورات الذين فسروا األحداث االقت:     les Scientistesاالشتراكيون العلميون 

 (.ماركس وانجلز)التاريخية 
 

 : وتعتمد على ثالثة عناصر: االشتراكية الطوباوية 

 .انتقاد األسس القانونية والفلسفية للرأسمالية باعتبارها نظاما يساعد غلى استغالل طبقات لحساب أخرى    .1

 .رف كل أعضاء المجتمع وذلك على أساس وعيهم بأخطار النظام الرأسماليإمكانية تغيير البنيات االجتماعية من ط    .2

 .تقديم اقتراحات ونماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس أنها ال تعرف االستغالل    .3

 : ومن بين مفكري هذا االتجاه نجد 

 

لسياسية من جهة والحرية اعتبر هذا األخير النظام الرأسمالي ومؤسساته ا : Saint-Simon  سان سيمون    •

االقتصادية التي ناد بها من جهة أخرى يكونان مصدر البؤس واالستغالل والظلم ، إال أن زوال الملكية الخاصة حسب 

سان سيمون ال يحل التناقضات االجتماعية بل يجب االكتفاء بضرورة تحديدها وتنظيمها وإخضاع استغاللها لمعطيات 

مجتمع مع ضرورة توجيه االقتصاد الوطني، ويرى أن الصناعة هي أساس التقدم لذلك دعا عقالنية حتى تخدم مصالح ال

 .إلى خلق مجتمع جديد يعتمد على نظام صناعي يسير من طرف نخبة من الصناع والمثقفين 

األقاليم  ويمكن اعتبار نظريته بنيوية ألنها تعتبر النشاط االقتصادي ينتج عن تضامن بين مختلف القطاعات وبين مختلف

والفئات بمعنى التحام كلي لمصالح هذه العناصر وتداخل مصالح األقاليم يكون أساس الوحدة الوطنية وان تداخل المصالح 

 .بين الدول يؤدي إلى خلق تنظيمات دولية مهمة وكان مبشرا بالوحدة االقتصادية األوربية

  زم حيث أن مجموع آرائه تدور حول إنشاء مشاريعمثالي أكثر من الال  : Charles Fourier   شارل فوريي    •



 

 

 .تعاونيات اجتماعية وجماعية بدون مسؤول

سرقة ال أكثر، نتيجة استغالل العمال واالستحواذ على إنتاج اليد   يرى أن الملكية الفردية : Proudhonبرود ون     •

شرية بل ينبغي إحالل حق التصرف محلها دون بيعها بإلغائها حيث يرى أنها من صميم الطبيعة الب  العاملة لكنه ال يطالب

أو ارثها وسيؤدي هذا إلى زوال كل صراع طبقي كما يرى الدولة أداة قمع والبد من حلول عقد اجتماعي إداري يحل 

 .محلها لتنظيم دواليب اإلنتاج والعالقات بين األفراد والطوائف والتعاونيات وهي آراء فوضوية في مجملها

 

 : ة العلمية االشتراكي

هي التي ساهمت في بناء أهم أفكار كارل  11إن التفاعالت التي عرفها الواقع االقتصادي والتيارات الفكرية في ق 

اخذ الدياليكتيك وعن الكالسيكيين أخذ نظرية القيمة المتجسدة في العمل  Hegelماركس وتأثرت بها فلسفته فعن هيگل 

النظام الرأسمالي وحلول االشتراكية ثم الشيوعية كمرحلة نهائية في تاريخ البشرية وتتلخص أهم أفكاره في تنبئه بزوال 

 (ست: )النقط األساسية التالية   ويمكن تلخيص أفكاره االقتصادية في

 :نظرية القيمة     .1

ا تحويل يرى كارل ماركس أن قيمة سلعة ما تقاس بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة أي بعدد الساعات التي استغرقه

ال بالزمن الذي يقضيه العامل المتوسط إلنتاج  Le temps socialإنتاجها، أي أن هذه القيمة تقاس بالزمن االجتماعي 

 .إن كل المواد كيفما كانت ماهي إال مجرد تراكم للعمل البشري الذي يعتبر أساس اإلنتاج. المادة 

 

 :نظرية فائض القيمة     .2

ويمنحهم اقل اجر يساوي الحد األدنى للمعيشة وينتجون له مواد تساوي قيمتها مقدار    عمليشتغل العمال عند رب الم

العمل المتراكم الالزم لصناعة المادة نفسها كما هو مبين في نظرية القيمة وبهذا يحصل صاحب راس المال على الفارق 

 .يمةالموجود بين قيمة المادة أي العمل وقيمة األجر وهو ما يسمى بفائض الق

 :نظرية التراكم     .3

يستعمل أصحاب رؤوس األموال من تكديس أموال فائض القيمة في االستثمار لشراء الرأسمال الجديد ويقسم ماركس 

 :الرأسمال إلى قسمين 

 .اآلالت والمواد األولية  :الرأسمال القار     •

 .الرأسمال المتغير هو مصدر فائض القيمة ويرى ماركس أن(هو الذي تدفع منه األجور: )الرأسمال المتغير    •

 : نظرية التركيز     .1

يستولي الرأسماليون بتوسيع معاملهم على األسواق على حساب صغار المنتجين مما يضطرهم إلى االنسحاب من دورة 

 .ي يد األقليةمما يزيد في تعاسة جيش العمال وتركيز الرأسمال ف prolétairesاإلنتاج فيصبحون بدورهم بروليتاريين 

 :نظرية التفقير     .1

ينخفض مستوى معيشة العمال في حين ترتفع اربحا اصطحاب رؤوس األموال باستمرار ويترتب عن ذلك انخفاض في 

 .مستوى األجور داخل مجموع المداخيل في حين أن نسبة األرباح في تزايد مستمر

 :نظرية األزمات     .1

تيجة لتفقير الطبقة العاملة العريضة فينعدم التوازن بين العرض العام والطلب العام ينقص ويتراجع طلب المستهلكين ن

فتتراكم المخزونات ويترتب عنها إقفال المعامل وتشرد العاطلين فتتوالى األزمات إلى أن تصل الرأسمالية إلى أزمة كبرى 

 .ظم صفوفها وان تتسلح باإليديولوجية العلميةتطيح بها وهذه حتمية موضوعية إال انه يشترط على الطبقة العاملة أن تن

 

 :تعليق 

إن بعض األحداث كذبت نظريات كارل ماركس خصوصا تقلص نسبة األجور في الدخل القومي ونظرية تفقير الطبقة 

 Courant. العاملة وذلك أن النظام الرأسمالي تحول وارتكز على بعض األسس الجديدة مثل انتشار التيار النيوكالسيكي

néoclassique.. 

 

 

يَة                                                                 المدرسة النيوكالسيكية أو الِحدِّ

 

يعتبر االقتصاديون أفكار المدرسة الحدية هي امتداد للفكر االقتصادي للمدرسة الكالسيكية لكونها تؤمن بالليبرالية 

 :تختلف عنها في نقطتين كأساس للتصرفات االقتصادية أنها 

 .نظرية التحليل     •

 .نظرية القيمة     •

م وهذا 1111، لقد ظهرت هذه المدرسة على مستوى ثالث جامعات سنة  11وقد تبلور الفكر االقتصادي الحدي في ق 

 :عن طريق ثالث مفكرين وهم 



 

 

    كارل مانجر كان في النمسا. 

    ڨالراس كان في لوزان بسويسرا. 

    ستانلي جيفنس كان في كان بريدج بانجلترا. 

ألنه استطاع أن يجمع في فرضية واحدة كل ما   كما يعد الفريد مارشال من اكبر وانضج المفكرين الحديين االقتصاديين

 .جاء به آخرون بحيث اهتم أوال وأخيرا بقضية األسعار والقيمة المرتبطة بها

 :لمدرسة يمكن اإلشارة إلى ما يلي ومن المبادئ التي انطلقت منها هذه ا

 

يعتبر الحديون أن قيمة المواد تصدر عن منفعتها ال عن العمل الذي استغرقها نتاجها فقيمة مادة تزيد عن قيمة مادة     .1

 .أخرى الن منفعتها بالنسبة للمستهلك اكبر من منفعة المادة الثانية

 .ياستعمال األسلوب الحدي في البحث االقتصاد    .2

اهتدى الحديون إلى االقتصاد البحث أو المجرد أي االقتصاد البعيد عن الحياة العادية والذي ينطبق على وضعية     .3

 .اإلنسان االقتصادي الخاضع ألحكام عقالنية والذي يتبع في تصرفاته اليومية تعلقه بمصلحته الخاصة

كانوا أول المطبقين لنظرية االقتصادي والفيلسوف الفرنسي استعمل الحديون الرياضيات في تحليلهم االقتصادي ف    .1

كورنو الذي دعا في مؤلف له حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروات إلى استعمال أساليب التحليل الرياضي في االقتصاد 

 . السياسي

 

 النظرية الكينزية                                                                 

 

م أوجها وكان لهذا تأثير مباشر على كل مكونات االقتصاد 1121لقد بلغت األزمة االقتصادية التي مست الرأسمالية سنة 

:" إلى تفسير هذه األزمة بكتاب تحت عنوان  John Maynard Keynesالرأسمالي وهذا ما دفع جون مينا رد كينز 

 .م1131ي ألفه سنة الذ" النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود 

 :ولقد بدا كينز دراسته بتوجيه انتقادات شديدة للمدرسة الكالسيكية ويمكن تلخيص هذه االنتقادات في النقط التالية 

لقد كان الكالسيكيون ال يؤمنون بإمكانية تعرض االقتصاد الرأسمالي للبطالة واعتقادهم أن االقتصاد الرأسمالي وإن     •

لكن الواقع االقتصادي   نها ستكون مؤقتة وسيتم امتصاصها بسرعة تحت تأثير قانون العرض والطلبسادت به البطالة فأ

 .م أثبت العكس1121المتمثل في أزمة 

اعتبر الكالسيكيون أنه خالل عملية التبادل فان النقود محايدة وهي مجرد حجاب يغطي الحقيقة لكن كينز يرى العكس     •

 .ود تلعب دورا أساسيا ومركزيا في العملية التبادليةمن ذلك حيث اعتبر أن النق

التحليل االقتصادي الكالسيكي يقوم على تحليل تصرفات األفراد الجزئية بينما يرى كينز ضرورة إجراء تحليل شامل     •

 .لمجموع النشاط االقتصادي 

دية بينما يرى كينز ضرورة تدخل الدولة يرفض تدخل الدولة في الحياة االقتصا  كان المذهب الليبرالي الكالسيكي    •

 .لضمان التشغيل الكامل ورفع مستوى الطلب 

 

يرى كينز على العكس الكالسيكيين أن انخفاض األجور يؤدي إلى نقص طلب العمال على : التفسير الكينزي للبطالة 

الذين يشغلونهم هذا من جهة ، السلع والخدمات األمر الذي يضطر المنتجين إلى تخفيض إنتاجهم وتقليص عدد العمال 

ومن جهة أخرى فان توقعات المنتجين يدفعهم إلى القيام باستثمارات جديدة وقد يقومون بتسريح جزء من عمالهم ، وفي 

يرى كينز أن مستوى التشغيل يتحدد بمستوى اإلنتاج وهذا األخير يتحدد بمستوى العرض والطلب على السلع   هذا اإلطار

 (.اآلالت والتجهيزات)كلي على سلع االستهالك وكذلك على سلع االستثمارويتكون الطلب ال

 

وهكذا فان مستوى اإلنتاج ومستوى التشغيل يتحددان بمستوى الطلب الكلي عن السلع فزيادة الطلب الكلي على السلع  

ك فان االدخار يمثل حالة يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين وهو ما يدفعه إلى زيادة التشغيل والعكس صحيح إلى جانب ذل

انكماشية للطلب وعدم القدرة على تصريف مجموع اإلنتاج وهنا ال يمكن للنشاط االقتصادي أن يستمر إال إذا تم تصريف 

 .كل اإلنتاج هذا األمر ال يتم إال إذا تحول االدخار إلى استثمار ليمتص الفائض من السلع التي تزيد عن حاجات المستهلكين

 

نظام الرأسمالي من األضرار السلبية التي ترتبط بالبطالة يطالب كينز بالتنازل عن جزء من الحرية االقتصادية ولحماية ال

والدعوة إلى تدخل الدولة بالحياة االقتصادية وذلك من اجل الرفع من مستوى الطلب الكلي بنوعيه االستهالكي 

 .فضة للفقراء وذوي الدخل الضعيف واالستثماري إضافة غالى تقديم الخدمات مجانا وبأسعار منخ

 

     انتهى بحمد هللا                                                      
 


