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 �سم هللا الرحمن الرح�م

 مقدمة

ي علوم  االقتصادي لطالب برنامج اإلجازة فلفكر لالستخدام في تدر�س تار�خ ا تم إعداد هذه األمل�ة

) في �ل�ة العلوم اإلدار�ة في الجامعة االفتراض�ة السور�ة. �عنى هذا البرنامج  BSCMاإلدارة (

في   »االقتصاد «، فال یتوقع من الطالب �التالي أن یتخصص في علم اإلدارة والتمو�لبتخصصات 

ى لطالب العلوم  في الخطة الدرس�ة؟ �اختصار، ال غن مقرر  . فما السبب في إدراج هذا الالخطة الحال�ة

اإلدار�ة عن تحصیل المعارف االقتصاد�ة األساس�ة، فالمنشأة أو المنظمة ما هي إال �ینونة جزئ�ة من  

المالي   كینونة أعظم هي �امل المجتمع المح�ط �صوره االقتصاد�ة واالجتماع�ة. وال �مكن لإلداري أو

ت البیئة الخارج�ة للمنظمة. وعل�ه فقد  االقتصاد�ة التي تعد من أهم مكونابیئة أن �ستغني عن فهم ال

حرصت إدارة الجامعة على تضمین حد أدنى من المقررات االقتصاد�ة األساس�ة أولها تار�خ الفكر  

ائر البرامج المشابهة في  االقتصادي الذي ینطوي في تدر�سه على تقد�م لعلم االقتصاد. وذلك أسوة �س

   لعالم.عات اجام

أجل   من للتحضیر ة �شكل حصري المعتمد  المادة العلم�ةهذه األمل�ة ل�ست مصممة لتكون 

االمتحان، بل تشكل مع مجموعة من المحاضرات المسجلة ومجموعة أخرى موافقة من المحاضرات  

كل  ش�شرح حاضرات أو الجلسات المسجلة تالتفاعل�ة المتزامنة منهاجًا متكامًال لدراسة المقرر. فالم

حیث یتم التر�یز على المواض�ع    مضمون األمل�ة وتغن�ه �األمثلة والشروحات واإلضافات،انتقائي نسب�ًا  

أما الجلسات التزامن�ة   التي تحتاج لشرح، ف�ما تترك للطالب قراءة الفقرات السهلة أو األقل أهم�ة.

تذییل �ل فصل �مجموعة  . تم والتأكد من است�عا�ه للمضمون فمخصصة لمناقشة المقرر مع الطالب 

مجرد عینة   لكنهاألسئلة �قصد منها إعطاء فكرة عن األسئلة التي قد ترد في االمتحان، مختصرة من ا 

أو نماذج مخصصة لبناء ثقة الطالب بنفسه قبل االمتحان، وهي أ�عد ما تكون عن المراجعة الشاملة. 

 وع تار�خ الفكر االقتصادي. لموض توض�ح وننتقل إلى تمهید سر�عنكتفي بهذا القدر من ال
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واقع األمر أن الفكر االقتصادي مكّون من ت�ارات ومدارس فكر�ة مختلفة، نشأ عنها مذاهب 

وس�اسات اقتصاد�ة مختلفة. وفي �ل مّرة �شهد فیها العالم استقرارًا وازدهارًا اقتصاد�ًا یتراءى لل�عض 

الجدیدة أن   تلبث األحداث والوقائع االقتصاد�ة، ما السائدة انتصرت على أقرانها أن المدرسة الفكر�ة

تعصف �الفكر السائد لتعید سادته إلى سؤال "أین أخطأنا؟" الفكر االقتصادي بال شك �متلك القدرة 

تطورة  على تغییر الواقع، ولكن تطورات الواقع تمتلك أ�ضًا القدرة على تغییر الفكر، والعالقة بینهما م 

مرجع الدائم لعالم االقتصاد، إذ ال غنى عن التار�خ لمن  القتصاد�ة هو الكار ا تار�خ األف�استمرار. و 

ی�حث في الفكر المعاصر و�سعى لفهم العالم من حوله. والتار�خ �النس�ة لالقتصادي هو سجل من  

دائم التطور، فالفكر   األفكار والتجارب التي البد من دراستها واستخالص الدروس منها. وهذا السجل

غدًا، وفي �ل یوم یزداد فهمنا لما حدث ال�ارحة. لسائد الیوم، هو تار�خ لمن س�أتي ادي ااالقتص

و�ساعدنا فهم الوقائع االقتصاد�ة السا�قة على فهم الوقائع المعاصرة، ور�ما على �عض التنبؤ �المستقبل.  

وع�ة. ال س�ما  ة موض�ة ل�ست ترفًا فكر�ًا بل حاجوهكذا، فإن دراسة تار�خ األفكار والوقائع االقتصاد 

 م للبیئة االقتصاد�ة والتطور المستمر في الفكر االقتصادي الذي �سعى إلى فهمها. في ظل التبدل الدائ

أن على الطالب أن �حضر محاضرة تمهید�ة   نستغل هذه المقدمة للتنب�ه علىعلى أ�ة حال، 

هذا المقرر وحضور  قراءة(ارجع إلى مجلد تسجیالت المقرر) مكونة من ثالثة أجزاء قبل البدء �

نستخدم  وهذا مذ�ور بوضوح في وث�قة تعر�ف المقرر. والسبب في التمهید هو أننا    محاضراته المسجلة.

ولذلك فقد   .و�عطاء فكرة عامة عن تطور النظر�ة االقتصاد�ة �آن معاً هذا المقرر لتقد�م علم االقتصاد  

هذه  وال بد من القول �أن أغلب األح�ان.  �ط فيتم االقتصار على الخطوط العر�ضة وتم اعتماد الت�س

وتناولت العدید من الشخص�ات  ،  الهامة  االقتصاد�ة  واألفكاراألمل�ة لم تقم بتغط�ة العدید من النظر�ات  

ولم تلق الضوء على العدید من التطورات األخیرة  ر�ات �اقتضاب ال �عكس أهمیتها وتعقیداتها، والنظ

قتصاد مثل االقتصاد البیئي واالقتصاد السلو�ي والمؤسساتي لم االفي حقول حدیثة متفرعة عن ع

ن هذا  وعلى الرغم م واالقتصاد الدولي ونظر�ات النمو الحدیثة، وغیرها �ثیر.واالقتصاد التجر�بي 

نرجو أننا لم نثقل على الطالب أو نشتت أفكاره، فالمقرر تناول �مساحة  النقص، فإننا بذات الوقت 
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ن تار�خ الفكر االقتصادي. ونرجوا أن الطالب حقق الفائدة العامة من قراءة  �لة م محدودة سلسلة طو 

نلتمس العذر من   ن نقص. وأخیرًا، فإن عمل اإلنسان ال �مكن أن �خلو م  ر، والسالم.ودراسة هذا المقر 

الب الطالب إذا وجد نوعًا من عدم الوضوح هنا أو هناك، ولنا ثقة �أن المدرس س�سد الثغرة و�رشد الط

نشكر �افة الزمالء   لى التمییز بین تلك األفكار التي �كتفى منها �اإلشارة و�ین تلك التي تتطلب التأّني.إ

علیها. أما ما �قي من أخطاء أو ِهنات فهي مسؤول�ة   الذین اطلعوا على األمل�ة ووضعوا مالحظاتهم

 . التوفیقو نرجوا من هللا القبول  .المؤلف وحده.

 ليزائر الج ي معاذ سعید الشرفاو 
   2019أیلول   21دمشق 
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 تمهید .1-1

الكتا�ة في  �موت العلماء والحكماء. وحتى �عد اختراع  م تقّیدها الكتا�ة ماتت لتي ل كل علوم األولین ا

،  �الدرجة األولى سور�ة والهیروغل�ف�ة في مصر فإن استعمالها المبدئي لم �كن لتقیید العلم �القلم

أ�ام  ارة و السجالت الحجر�ة والطین�ة التي وصلت إلینا فتوفر لنا منثورات عن القوانین والضرائب والتجف

رات عر��ة قد�مة على درجة عال�ة  الملوك وشيء من الحكمة. وهذه المكتشفات أزالت الغطاء عن حضا

من القوة والتنظ�م واالزدهار والتطور العلمي والتكنولوجي، لكننا ال نعلم عن الفكر االقتصادي الذي 

شيء �مكن تسمیته   تب عنساد في أعصارهم شیئًا. وما نعلمه حتى الیوم أن اإلغر�ق هم أول من � 

 كالمًا في االقتصاد. 

 

 ادي في الیونان القد�مةبواكیر الفكر االقتص .1-2

اتصل اإلغر�ق �الحضارة على ید المستعمر الفین�قي أول األمر، ومهد ذلك ف�ما �عد التصال االغر�ق  

مة. ومع  القد��مصر القد�مة وممالك الشرق، األمر الذي س�كون له �الغ األثر في نشوء وتطور الیونان  

ة الیونان، إلى أوج عظمتها وازدهارها، ثم یبدأ الوصول إلى القرن الخامس قبل المیالد تصل أثینا، درً 

منحناها �الهبوط، فعلى ما یبدو أن مترفي أثینا "فسقوا فیها" فحقَّ على نجمهم األفول مع اشتداد النزعة  

  الس�اطة ط�ة في الوقت الذي اشتد ف�ه ساعد  �مقرا إلى اإلثراء والترف. و�دأت االضطرا�ات تعم أثینا الد 

ما �عد هز�متها لروما. و�نها�ة القرن الخامس تبدو الیونان مجموعة من المدن الم�الة االستبداد�ة، الس�

الثقافي، و�ین ضع�ف على الهامش.   – للتناكف ف�ما بینها، بین فخور �قوته، وفخور �إرثه الس�اسي 

اقع ور نبيٍّ أو مصلح، فجاءت تعال�م سقراط األخالق�ة ردًا على و ت لظهوال یوجد أفضل من هذا الوق

 الیونان المتردي.
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 ق.م.)   354 –ق.م   Xenophon  )431اكسینوفون  .1-2-1

وسماه البعض   »االقتصادي «أول �تاب في التار�خ المسجل �عنوان  (أو ز�نوفون) كتب اكسینوفون 

وعلى الرغم من أن اكسینوفون تتلمذ على  . »لخاصة إدارة المالیة ا«والبعض اآلخر  »النظام المنزلي «

كسینوفون هذا �ان ضا�طًا ممیزًا في  فا.  فالسفة عصره إال أنه ال �عد ضمن الفالسفة المعدودین�عض  

  إنه الج�ش ووصل إلى ق�ادة �تی�ة العشرة آالف مقاتل (مرتزقة اإلغر�ق) وهو لم یبلغ الثالثین، و�قال 

ه في تنظ�م آالف  موهبته وخبرت �ة والتكت�كات الحر��ة. و�بدو أن لعسكر أبدع في قضا�ا اللوجست�ات ا

الجنود، مكنته من تطو�ر مهارات عال�ة في اإلدارة والتنظ�م. وفوق ذلك فقد �ان مؤرخًا لزمنه، وقبل 

عنوانًا لكتاب، إال أنه    »االقتصادي«كل ذلك �ان تلمیذًا لسقراط. وهو و�ن �ان أول من استخدم �لمة  

ول�س المعنى المتعارف عل�ه الیوم. في مقدمة �تا�ه   ها إدارة المنزل أو األمالك الخاصة،عني بكان �

 یتحدث اكسینوفون على لسان سقراط مخاط�ًا صد�قه �ر�تو�ولس: 

 

أخبرني �ا �ر�تو�ولس، هل "االقتصاد" �لمة شأنها شأن سائر الكلمات نحو "الطب"   سقراط:

حدد من العلم أو  ما إلى ذلك من �لمات تشیر إلى نوع مین" و و"العمارة" و"الحدادة" و"التعد

 المعرفة؟ 

 كر�تو�ولس: نعم أعتقد ذلك.

سقراط: فإذا �ان بوسعنا تحدید الوظ�فة أو العمل المالئم لكلٍّ من تلك الفنون، فهل نستط�ع 

 لة االقتصاد؟ أن نحدد بنفس الطر�قة الوظ�فة أو العمل المالئم في حا 

عمل االقتصادي الجید یتمثل بتدبیر المنزل أن �كون �ذلك، على أن البد كر�تو�ولس: نعم، 

 1أو الممتلكات �شكل جید.

 

و�متد الحوار على طول الكتاب �طر�قة �عرض من خاللها اكسینوفون مفهومه للملك�ة والثروة 

 تطرق ف�ما لنظراته �شكل مقتضب. ون ونظرته إلى النقود و�ذلك مكانة البالد ودور العبید. 

 
1  Xenophon (released 2008). The Economist. Translator: H. G. Dakyns. [EBook #1173]. “Project 
Gutenberg” http://www.gutenberg.org. 
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 والق�مة والنقود:  ثروةال -

كل ما هو نافع �عد جزًء من الثروة عند اكسینوفون حتى األصدقاء، بل واألعداء أ�ضًا ان شئت. و�ل  

ما هو غیر نافع فل�س بثروة و�ن �ان أرضًا أو حصانًا. وهكذا فإن مفهوم الق�مة عند اكسینوفون مرت�ط  

في   حسن المالك استخدامه، ونفس الشيء ضاردما �ار�ة للمالك، فالشيء ذو ق�مة عن�المهارات اإلد 

الحالة المعاكسة. ومع ذلك �ص�ح الضار ذا ق�مة إذا تم ب�عه. وفي �المه هذا تلم�ح للفرق بین الق�مة 

،  الشيء من    االستعمال�ة والق�مة الت�ادل�ة. فالق�مة االستعمال�ة تظهر من خالل مهارة المالك في االنتفاع

 . اس�ة الب�عن مظهر �والق�مة الت�ادل�ة ت

وأما النقود فیؤ�د اكسینوفون على أنها وسیلة لمراكمة الثروة عن طر�ق الب�ع والشراء، ولكنه یرى  

أن النقود �جب أال تكون غا�ة في ذاتها. فالثروة ل�ست في النقود بل في األش�اء النافعة مثل األرض 

والفضة في الز�نة هو نوع من الترف لذهب اللهث وراء المز�د من النقود واستخدام االزراع�ة، وأما 

 المذموم.

 مالحظة اكسینوفون حول تقس�م العمل: -

سائر الفالسفة الیونانیین، على ما نعلم، آمنوا �التوز�ع الط�قي السائد في عصرهم. واكسینوفون ال  

األدنى �العمل العضلي والط�قات األعلى �العمل  االجتماع�ة�ختلف عنهم في تخص�ص الط�قات 

مكان�ة  في المدینة الكبیرة �سبب إ ي، ولكن اكسینوفون الحظ أن اتقان العمل الحرفي یزداد الذهن

 التخصص، وذلك �خالف القر�ة حیث یتعین على الفرد إتقان عدة مهن �آن معًا. 

 إلى العبود�ة الزراعة والحرفة   اكسینوفون نظرة  -

د األثیني �ان زراع�ًا طب�ع�ًا، لكنه  قتصانجد في س�اق الحوار بین سقراط و�ر�تو�ولس ما �ظهر أن اال

خالل تفضیل اكسینوفون لشراء أرض رخ�صة �ادل و�ظهر ذلك من كان متطورًا من حیث الت 

واستصالحها على شراء أرض محروثة ومزروعة ألن الثان�ة ستكون ق�متها قد استقّرت عند مستوًى  

ألرض فهو للعبید، وهؤالء ال بد من  في ا عاٍل أما األولى فآفاق تضاعف ق�متها مفتوحة. أما العمل

اإل�جاب�ة والسلب�ة، لضمان بذلهم قصارى جهدهم في  إدارتهم عن طر�ق الحوافز الماد�ة والمعنو�ة، 
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العمل. في حین أن السادة یراقبون العمل و�كون لدیهم الوقت لالهتمام �األصدقاء و�المدینة (الوطن). 

نها تستهلك وقت اإلنسان في عمل عضلي أقرب شكل أو رفة ألولذلك فإنه ینظر نظرة دون�ة إلى الح

ه النظرة تعكس النظرة االرستقراط�ة السائدة في عصره، إذ ال شك أن �آخر إلى عمل العبید، ولعل هذ 

عن  «وأخیرًا، الكسینوفون مؤلفات، منها �تا�ه   2الحرفیین �انوا �مثلون الط�قة األقل حظًا بین الیونانیین. 

ینوفون ما �ش�ه خطة للنهوض االقتصادي �أثینا تتضمن مالحظات على  �ضع اكس �ه وف، »اإلیرادات 

 والتجارة والتصدیر.  الصناعة

 ق.م.)  348حوالي   -(؟  Platoonأو   Platoأفالطون  .1-2-2

فالطون من أشهر الفالسفة على مر التار�خ. �ان فیلسوفًا �المعنى العام و�ان من زعماء فلسفة  أ

مه سقراط، وانشغل مع أقرانه من فالسفة اإلغر�ق في قضا�ا ما وراء  ى معلاألخالق، وقد تتلمذ عل

. عندما �قرأ طالب شاب أفالطون »الدولة الفاضلة«ة، و�ان همهم وشغلهم الشاغل هو فكرة الطب�ع

ألول مرة س�قع �خی�ة أمل وستعتر�ه الدهشة مما في المدینة "الفاضلة" من أفكار تبدو غا�ة في الشیوع�ة  

أفالطون �ان أعظم مفكر في  �ة، بل والفاش�ة. لكن مع إدراك الس�اق التار�خي سیتبین أن تاتور والد�ك

 عصره و�ان لفكره أثر مهم ف�ما �عد. 

 3ومبدأ تقسیم العمل  »الجمھوریة«

لّخص أفالطون في �تا�ه "الجمهور�ة" تصّوره "المثالي" للدولة المثال�ة أو المدینة الفاضلة و�مثل رّدة 

ر�ة �تبها أفالطون على  لى تردي أحوال أثینا في زمانه. الكتاب ع�ارة عن سلسلة حواطون عفعل أفال

لسان سقراط وأصحا�ه، �قودهم فیها الحدیث حول خصائص الدولة المثال�ة إلى ال�حث في قض�ة 

ن العدالة في ظل الدولة. و�عد أن یتبین للمتحاور�ن أن تنازع الحدیث حول المفهوم المجرد للعدالة ل

في إطار واقعي هو الدولة. واقتضى   هي إلى نت�جة، یرون أن من األفضل أن ُتناَقش قض�ة العدالةینت

 
النظرة الدون�ة إلى الحرف ال�س�طة �المقارنة مع النظرة إلى مهنة الطبیب أو المحامي، و�نظر الموظف من ود حتى في زمننا المعاصر، تس 2

ي �مارس العمل الفیز�ائي، حتى و�ن �ان األول فاشَال لخامسة الذالفئة األولى الذي �مارس العمل المكتبي نظرة دون�ة إلى الموظف من الفئة ا
 والثاني متقنًا لعمله.

3  Plato. (released 2017). The Republic of Plato. Translator: Benjamin Jowett. [EBook #55201]. 
“Project Gutenberg” http://www.gutenberg.org. 
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ذلك ت�س�ط نموذج الدولة إلى دولة نظر�ة مكونة من أر�عة أفراد فقط ل�سهل التحلیل (فالح و�ناء وخ�اط  

كفي أر�عة، والخ�اط  عام �وحّذاء). وعندها �طرح سقراط السؤال: هل �قضي الفالح �ل وقته في إنتاج ط

�ذلك ال�ق�ة �حیث �جمعون نتاج عملهم في مخزن مشترك كل وقته في ح�اكة مال�س تكفي أر�عة. و 

و�ت�ادلون حاجاتهم؟ أم �قوم �ل واحد منهم �إنتاج ما �حتاجه منفردًا، مقسمًا وقته على أر�عة أجزاء �ل 

و�م�ة أكبر ونوع�ة    اجها �طر�قة أ�سرن إنت األش�اء �مك«جزء لحرفة؟ والخالصة على لسان سقراط أن  

. »رجل إلى العمل الذي یناسب طب�عته دون انشغاله �ما سواه من حرفأجود عندما ینصرف �ل 

وهكذا، فإن أفالطون �عد أول من تحدث عن تقس�م العمل لكنه توقف عند هذا الحد ولم �كمل، بل  

 تا�ع في فلسفته األخالق�ة حول العدالة والدولة.

بل تطّرق إل�ه �شكل عرضي،  لم �كن مهتمًا بتحلیل النشاط االقتصادي �حد ذاته    اضح أنهالو ن  وم

إذ أنه �ان منشغًال ببناء مدینته وفق تصوراته المثال�ة. على أ�ة حال، یالحظ من االقت�اس األخیر أن  

نه في  ن مكا أفالطون �ان یرى أن �ل إنسان خلق �حكم طب�عة تكو�نه ألداء دور محدد و�التالي فإ

�ختلف موقف أفالطون من العبود�ة عن موقف وال   الدولة الفاضلة یتحدد �شكل أو �آخر �الوالدة.

سائر فالسفة عصره. وفي الحق�قة، ال نعلم عن أي فیلسوف یوناني معاصر ألفالطون نادى �القضاء  

قدرهم أن �كونوا  لعبید على العبود�ة. و�بدو أنهم نظروا إلى العبود�ة بوصفها من طب�عة الح�اة، فا

الغر�اء الذین �أسرهم الیونانیون أو �شترونهم. ولم   » رابرةالب«عبیدًا. ولكنهم قصروا العبود�ة على 

القوي «یروها الئقة �الیونانیین، أي أن الیونانیین لم �خلقوا لكي �كونوا عبیدًا. وما هذا إال تطبیق لمقولة  

�ان حر�صًا   �النس�ة للنظام الیوناني أن أفالطون  مشكلة. ومما یدل على تحول العبود�ة ل»على حق

ة العبید �حیث ال یتمكنوا من تجم�ع قواهم خوفًا من ق�امهم �انتفاضة. و�التالي �مكن القول،  على إدار 

 بلغتنا المعاصرة، أن أفالطون �ان تبر�ر�ًا في نظرته للعبود�ة.  

�كون من ط�قة محددة، فمن �حدد ذلك؟ أي ل  فإذا سألت: إذا �ان �ل إنسان ولَد ألداء دور محدد،

من �حدد ذلك هو ط�قة الحّراس وهي الط�قة األعلى، وهي �خالف سائر   أنفإن أفالطون س�جیب �

الط�قات ط�قة شیوع�ة ال �حق للرجل ف�ه أن �كون له ملك�ة خاصة أو زوجة خاصة أو ابن خاص  
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مّلك فة، �جب أن یترفعوا عن حب التلفالسفالحراس، وهم القادة وا 4بل الجم�ع في �ل شيء شر�اء!

واالنس�اق وراء أمثال هذه الماّد�ات التي تنزل �الشرف إلى ط�قة أدنى. الحّراس �جب أن یتفرغوا للفلسفة  

وللوطن. أفالطون �التالي لم �كن شیوع�ًا �المعنى المعاصر، على األقل ألنه حظر الملك�ة الخاصة  

 5ة واحدة فقط.على ط�ق

 » ینوانالق«كتاب 

�مثل هذا الكتاب خالصة مرحلة فكر�ة أكثر نضجًا في ح�اة أفالطون، فكتاب الجمهور�ة وآراؤه لم تلق 

آذانًا صاغ�ة من الس�اسیین، �من فیهم من اتخذ أفالطون مستشارًا، فعكف على إعادة بناء مشروعه  

قضا�ا االقتصاد�ة من  عض الاد �كون تطّرق أفالطون ل�و�ان �تا�ه القوانین. وفي هذا الكتاب أ�ضًا �ك

ادفة. على أ�ة حال، ستجد في الكتاب �عض المالحظات المثیرة للدهشة حول النقود. فهو  قبیل المص

یرى مثًال أن النقود تقدم خدمة جلیلة في الم�ادالت، وقسمها إلى نوعین، نقود للت�ادل الداخلي ونقود 

ووقف  6.ت ا �حوزته من نقود دول�ة للسلطاسلم معقو�ات قاس�ة على من ال �للت�ادل الخارجي. واقترح  

�ان موقفه هذه مجرد  إذاضد استخدام النقود ألغراض االكتناز ومراكمة الر�ا، ول�س من الواضح ما 

 موقف أخالقي أم موقفًا مبن�ًا على ما رآه من دوٍر للر�ا في الحال التي آلت إلیها أثینا.

 
  

 
ى شهادات لة الیوم یتطلب تجر�د الس�اسیین من �ل ما لدیهم و�رسالهم إلى الجامعة للحصول علون�ة الفاضهذا �عني أن بناء المدینة األفالط 4

 ك.في العلوم األساس�ة. فلنا أن نتخیل ردة فعل الس�اسیین في زمان افالطون، لكن من الصعب ان نتخیل ��ف تّوهم أنه قادر على إقناعهم بذل
لعاملون) ات (هندسة وحساب وفلك، الخ) والمنطق الجدلي. ولكن الط�قات األدنى (المحار�ون واون الر�اض��جب أن �كون القادة متعلمین یتقن 5

أن اإلله خلق المواطنین في هذا المجتمع أخوة، ولكنه  مفادها noble lieلن تعرف ذلك، ألن خطة أفالطون تقضي �أن یؤمنوا �كذ�ة ب�ضاء
صّدق بدا�ة نظ�فة للمدینة الفاضلة، ور�ما لكي �لر�ین والنحاس والحدید في العاملین. و ة في المحاعنصر الذهب في جبّلة الحّراس والفضأدخل  

 المواطنون الكذ�ة النبیلة، اقتضت خطة أفالطون طرد �ل المواطنین الذین تز�د أعمارهم على عشر سنوات من المدینة!
6 Plato. (released 2008). Laws. Release Date: October 29, 2008 [EBook #1750]. “Project Gutenberg” 
http://www.gutenberg.org. 
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 ) ق.م.  322 –ق.م.  Aristotle )384 7أرسطو  .1-2-3

سطو أشهر الفالسفة وأكثرهم ذ�رًا على مّر التار�خ. مأل ذ�ره اآلفاق �فضل الترجمة العر��ة أر  لعل

ألعماله، وترّ�ع على عرش الفلسفة في العالم األورو�ي بال منازع لقرون، فكان �شار إل�ه اختصارًا 

الق�صر    والده طبیب و�ان  یرا،  چالمعلم، هكذا بال تسم�ة. ولد أرسطو في ستا�الفیلسوف أو األستاذ أو  

المقدوني. ولكن شغفه �العلم أخذه إلى اثینا صغیرًا حیث تعرف على افالطون. وعلى الرغم من  

اضطراره للعودة ل�شغل وظ�فة مؤدب ولي العهد، الذي س�ص�ح ف�ما �عد االسكندر الكبیر، إال أنه عاد  

 لیونان القد�مة األول. سوف اددًا إلى أثینا لیتفرغ لل�حث والتعل�م و�ص�ح فیل�عد ذلك مج

ضاع الكثیر من �تب ارسطو وظل العدید مما �قي منها منس�ًا لحین من الدهر فأصاب 

�عضها شيء من التلف، وهي في الحق�قة دفاتر مر�دي ارسطو وتالمیذه الذین یبدو أنهم �تبوها تحت  

 ون. إشرافه. ولذلك فإنها لم تكن من الناح�ة األدب�ة �جمال مؤلفات أفالط

 أرسطو یبتعد عن أستاذه 

عم، لم تكن �تا�ة أرسطو �جمال �تا�ة أفالطون، لكنها �انت أكثر ق�مة، ففي حین أن أفالطون ن

أنفق ح�اته حالمًا �مدینة فاضلة بناها في خ�اله ثم أعاد بناءها مجددًا في خ�اله، فإن أرسطو �ّرس 

في ش�خه أفالطون   طو لم �كن مر�دًا فان�اً ن أرسجهده لفهم العالم والواقع من حواله �ما هو. ولذلك فإ

بل �ان ناقدًا لفكره. فعلى سبیل المثال، لم یهضم أرسطو فكرة أفالطون في شیوع�ة النسل وشیوع�ة  

الملك�ة حیث ال عائلة وال ملك�ة خاصة. بل وجد أرسطو أن الشیوع�ة االجتماع�ة ستقود إلى سفاح  

ن حیث الملك�ة، فرأى أن الملك�ة  عّرف على آ�اءهم. وأما م ن للتاألقارب، والحظ أن األبناء سیتطلعو 

إذا �انت خاصة فستتوفر لها أس�اب الرعا�ة وتكون إدارتها أكثر �فاءة، دون نفي تام للحاجة إلى  

وأما الشرور الناجمة عن را�طة الدم وعن التمّلك وما یرت�ط �ه من أنان�ة وحسد وما  8الملك�ة العامة.

ق�قتها تعود إلى سوء الط�ع ال�شري، �معنى أنها شرور  ى أمام القضاء فهي في ح دعاو   ینجم عنهما من
 

القد�مة والحدیثة والتي قام �أغلبها رجال من الكنائس العر��ة الذین أتقنوا العر��ة �اإلضافة إلى الیونان�ة القد�مة ستجد  في الترجمات العر��ة 7
 : أر�ستوتل؛ أِرستُتل؛ أرسطوطال�س!اسم أرسطو �عدة أشكال

 ات التبر�ر للملك�ة الخاصة مجددًا �عد قرون طو�لة.س�ظهر ذ 8
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 ال �مكن التخلص منها �شكل تام �غض النظر عن النظام القائم. 

 أرسطو والعبودیة 

ألرسطو موقف واضح من العبید ومن نظام العبود�ة. فهو �كاد �عتبر نظام العبود�ة نظامًا طب�ع�ًا.  

ومقبوًال عموماً في أ�ام أرسطو لما اضطر لسوق المبررات  النظام العبودي راسخًا  �ان    وفي الحق�قة، لو

للحفاظ على هذا النظام و�ن �انت هذه المبررات تنسجم مع الفلسفة العامة ألرسطو وأستاذه. بل یبدو  

ذا أن مسألة العبود�ة �انت قد بدأت �التحول لقض�ة للنقاش في أثینا. على أن أرسطو �قول في ه

 س�اق: ال

 9»اآلالت تقوم ذات�ًا �ما تقوم �ه العبید .. لو �انت اآلالت ذ��ًة لما �ان هناك حاجة للعبود�ةآٍه لو أن «

األس�اد مغلو�ون على أمرهم في استخدام األدوات ال�شر�ة ألن األدوات غیر ال�شر�ة ال    إنو�أنه �قول  

 تعمل تلقائ�ًا! 

حّر آخر أن �أتي �مذهب سطو أو أي یوناني من أر على أ�ة حال، من الصعب أن نتطّلب 

مخالف في النظر للعبود�ة التي �انت نظامًا "طب�ع�ًا" تقوم عل�ه األش�اء، وتدور عل�ه عجلة الح�اة. 

ولطه حسین، األدیب الشهیر، دفاع ملفت عن أرسطو في هذا الخصوص، �سّخف ف�ه �ل من انتقد  

 10التار�خ. اءة للتار�خ خارج ره قر موقف أرسطو من النظام العبودي، �اعت�ا 

 نظرة أرسطو إلى النقود والتبادل والربا 

تر�زت مالحظات أرسطو "االقتصاد�ة" حول تنظ�م اقتصاد العائلة المكتف�ة ذات�ًا، وتحّدث في 

وقّسمه على غرار أستاذه أفالطون إلى فن    art of acquisition  »فن االقتناء«س�اق الت�ادل عما سّماه  

طب�عي. ففّن االقتناء الطب�عي هو فن الحصول على األش�اء الالزمة وفن اقتناء غیر  طب�عياقتناء 

لمع�شة العائلة والحفاظ على وضعها االجتماعي، وهذا محدود �حكم الطب�عة. فاإلنسان �شتري الحذاء، 

لنزعة  عند امثًال، ل�حتذ�ه وحاجة العائلة لألحذ�ة محدودة. وأما فن االقتناء غیر الطب�عي، ف�ظهر 

 
9 Aristotle. Ethics. (released 2005). [EBook #8438]. “Project Gutenberg” http://www.gutenberg.org. 

 ). 2014ة عام ي للتعل�م والثقافة. القاهرة. (ط�ع). نظام األثینیین. مؤسسة هنداو 1921أرسطوطال�س. طه حسین، مترجم. (  10
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ن أجل االقتناء. أي عند الم�ادلة ال إلش�اع حاجات العائلة بل لمجرد تحقیق المكاسب.  لالقتناء م 

فالنقود مثًال وجدت لتسهیل الم�ادالت وهذا استخدامها الطب�عي، وأما إجراء الم�ادالت لمجرد اقتناء  

 المز�د والمز�د من النقود فهذا من قبیل االقتناء غیر الطب�عي. 

ن �كون الر�ا أمرًا مناف�ًا للطب�عة �المطلق ألنه �عني الحصول على  �اب أولى أ ، فمن وعل�ه

"نقود من النقود" في حین أن النقود �جب أال تكون غا�ًة بذاتها، بل �جب أن تكون مجرد وسیلة لتسهیل 

�مكن    »زالً فئ منعدد األحذ�ة التي تكا« الم�ادالت من خالل دورها في ق�اس األش�اء. فبدًال من ق�اس  

من خالل النقود ق�اس عدد القطع النقد�ة التي تكافئ حذاًء وعدد القطع النقد�ة التي تكافئ منزًال، و�هذه  

لق�اس  «الطر�قة نعلم عدد األحذ�ة التي تكافئ منزًال. ومن هنا �أتي الدور األهم للنقود في تلب�ة الحاجة  

بوصفها وس�طًا لتسهیل الم�ادالت بدورها    لنقود دور او�ر�ط أرسطو �اختصار شدید    »واحد مع�اري عام

ف�ما �خص الم�ادالت المستقبل�ة فإن النقود تلعب «  إنهوحدًة للق�اس بدورها حافظًة للق�مة، فیتا�ع القول  

 و�ختم �قوله:  »�مكن الحصول على ما نر�د في المستقبل  ف�اقتنائها، المقتنییهدورًا في تحقیق األمان 

 

أش�ه �مق�اس �عادل بین األش�اء، عن طر�ق جعل األش�اء قابلة  ود هيالنق «و�التالي فإن

للق�اس عمومًا؛ فبال تناسب بین األش�اء ال �مكن للم�ادلة أن تتم، وال م�ادلة بال معادلة، وال  

 معادلة بال قابل�ة للق�اس» 

 

ن �مقای�س  �قرو عصره و�عّد �المًا بل�غًا في وظائف النقود سابق ل 11» األخالق«واالقت�اس من �تاب 

 التطور التار�خي للنظر�ة النقد�ة والذي لن یبدأ في العالم الغر�ي قبل القرن الثامن عشر. 

أرسطو بوصفه فیلسوف أخالق �الدرجة األولى نظر إلى الت�ادل من زاو�ة العدالة، فقد ناقش 

شيء و�ین ق�مته الت�ادل�ة،  �ة للقض�ة العدالة التوز�ع�ة، ومیز بین الق�مة االستعمال   »األخالق «في �تا�ه  

�مكن    فف�ما�مكن االنتفاع �ه من الشيء في إش�اع الحاجة وأما الت�ادل�ة    فالق�مة االستعمال�ة تتمثل �ما

جودة المنتج    الحصول عل�ه مقابل الشيء من نقود. و�تعین على المنتج �ما �قول أرسطو أن یر�ز على

 
11 Aristotle. Ibid. 
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الل الم�ادلة. إال أن أرسطو یتوقف هنا وال یتا�ع، ومن  من خ  ال على النقود التي �مكنه الحصول علیها

اضح أنه لم �كن مهتمًا �ك�ف�ة تشكل األسعار، بل �ان مهتمًا بوضع القواعد األخالق�ة التي �جب  الو 

العادل للثروة والشرف. �معنى أن المكانة  االلتزام بها في التسعیر، أال وهي أن تضمن األسعار التوز�ع  

على ما �فوق حاجته  ف الت�ادل �جب الحفاظ علیها، فال یلیق �المتعامل أن �حصل ألطرااالجتماع�ة 

 للحفاظ على وضعه االجتماعي، أي، �كلمة معاصرة، أن �ع�ش ح�اة �ر�مة وفقًا لوضعه االجتماعي.  

الم أرسطو على واقعنا المعاصر، �جب أال �حصل فعلى سبیل المثال، إذا ما أردنا أن نطبق �

ط �شابهان ما یل�سه  من مب�عاته إال على ما �كف�ه لشراء مال�س �س�طة وطعام �س�خضار �ائع ال

و�أكله أغلب �اعة الخضار، وأن �متلك أو �ستأجر منزًال ال یز�د عما �سكنه اقرانه من حیث السعة  

ك  یر بنأال یز�د رات�ه عن الحد الكافي لتأمین سكن الئق �مد  واإلكساء وخالفه. وأما مدیر البنك ف�جب 

لمعتاد لمدیري البنوك. وأما معلم االبتدائي  وشراء مال�س أن�قة الئقة �مدیر بنك وس�ارة من المستوى ا

 ف�جب أن �كون رات�ه �اف�ًا لح�اة �ر�مة تلیق �ح�اة الفالسفة، لكي یتمكن من التأمل واالهتمام �الوطن. 
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 اإلسالمي حتى القرون الوسطى –الفكر االقتصادي العر�ي  .1-3

فاألول من عند هللا  . الفكر االقتصادي اإلسالميو�ین االقتصادي �ًة بین اإلسالم مّیز بدان أن �جب 

و�قتصر دور المؤمن على فهمه، وأما الثاني فثمرة تفّكر اإلنسان في آفاق الح�اة االقتصاد�ة على  

ثمار  من  ثمرةال  ،�عد تحر�م الر�ا أصًال من أصول اإلسالم فعلى سبیل المثال،�صیرٍة من األول. 

في ضوء هذا التمییز �ظهر بوضوح أن الفكر االقتصادي ال �كون إسالم�ًا �مجّرد . الفكر اإلسالمي

  االقتصاد الفكر االقتصادي اإلسالمي هو ما جاء �ه علماء إنتاجه من قبل عالم أو مفّكر مسلم، بل 

، سواًء أكانوا اإلسالمضعها األصول والم�ادئ التي و في إطار وعمل�ة  اقتصاد�ة نظر�ةتكارات بمن ا

  مسلمین أم غیر مسلمین.

من المعروف أن اإلسالم د�انة سماو�ة ودنیو�ة في آن معًا، ولكن تدخل اإلسالم في الشؤون  

مجموعة من الم�ادئ والقواعد القلیلة التي تشكل  اإلسالم  االقتصاد�ة الدنیو�ة یتسم �ال�ساطة، فقد وضع  

والفقه في ضوء و�ة لالجتهاد أن �خرج منه، وأما التفاصیل فمتر  تصاديإطارًا ال ین�غي للنشاط االق

فاإلنسان حّر في ابتكار أنواع جدیدة من الشر�ات واألسهم والصكوك والمعامالت الشر�عة اإلسالم�ة. 

ما دامت هذه االبتكارات خاضعة لسلطان الم�ادئ والقواعد اإلسالم�ة، من تحر�م الر�ا والغش والتدل�س 

 من عیوب تشوب العقود والم�ادالت.  ى ذلكوما إل

 ص النظام االقتصادي في اإلسالم خصائ .1-3-1

إذا �ان علماء المسلمین مجتمعون على اإل�مان بد�مومة وعالم�ة اإلسالم فإن المجال مفتوح أمامهم  

كن  ول  لبدّ تطب�قه ت�عًا لتبّدالت الزمان والمكان. وهكذا فإن اإلسالم ال یت   ��ف�ةلالجتهاد واالختالف في  

ومن زمان إلى زمان ومن مجتهد إلى آخر. فالمصارف  ل تطب�قه تختلف من مكان إلى مكانأشكا

. وعلى أ�ة حال،  اإلسالم�ة وأسواق المال وآل�ات عملها على سبیل المثال فیها ما فیها من اجتهادات 

 ال تخرج الخالفات واالجتهادات عن الم�ادئ التال�ة: 

فالز�اة ر�ن مادي ظهر من أر�ان اإلسالم.  أول ما �  ظهر ذلكو�  ة:اد االنسجام بین الروح والم -

وروحي بنفس الوقت إلى جانب �ق�ة األر�ان (الشهادتان والصالة والص�ام والحج)، فالز�اة 
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 تز��ة للنفس من عیوب الشح وال�خل.أخرى  من جهة هي و  ،هي من جهة ضر��ة على الثروة

  الرأسمال�ة : اعتنت  (العدالة االجتماع�ة)  لةور الدو ن د �ی و   دور الفرد (حر�ة الفرد)االنسجام بین   -

أشّد العنا�ة �حر�ة الفرد على حساب العدالة االجتماع�ة فعملت على تقز�م الدولة، ف�ما قّدست 

االشتراك�ة العدالة االجتماع�ة على حساب حر�ة الفرد فعملت على تضخ�م الدولة. أما اإلسالم  

�أن یؤدي  ما لم تتعارض مع ضوا�ط الشر�عة. ا للفرد وعهتنى فانطلق من إ�احة الحر�ات عل

 السلوك الفردي إلى ضرر للمجتمع وهنا �حق للدولة بل �جب علیها أن تتدّخل. 

: الكون �له �، واإلنسان مستخلف لتعمیره  االنسجام بین الملك�ة اإلنسان�ة و�ین الملك�ة اإلله�ة -

ف بود�عته تصّرف المالك �ملكه فیب�ع  ر صیتن أ  بن آدموال ،فملك�ة بني آدم ود�عة من هللا

   ؤجر و�ورث، الخ، ما لم �قع في محظور شرعي.و�

االنسجام بین الملك�ة العامة والملك�ة الخاصة: أ�اح اإلسالم للفرد أن یتملك وراعى طب�عته   -

د المفطورة على حب المال، ولكن اإلسالم وضع حدودًا لهذه الملك�ة. فال �جوز أن �متلك الفر 

واستدّل  »اء في ثالثة: الماء والكأل والنارالناس شر�«الناس: من خالله على   �ضّیقفقاً مر 

الفقهاء من هذا الحدیث الشر�ف أن هذه الثالثة رمز للمرافق التي تتصف �صفتها، فكل المرافق 

ن  أ  وزالجاهزة في الطب�عة (الثروة الطب�ع�ة والمائ�ة، الخ) والتي ینتفع بها عامة الناس ال �ج

 رد عن الجماعة. حجزها ف�

صلحة الفرد�ة والمصلحة الجماع�ة: فال الفرد أهم من الجماعة وال الجماعة  االنسجام بین الم -

أهم من الفرد، بل إنما من حق الفرد أال �كون عرضة للضرر من قبل المجتمع وعل�ه أال �كون  

الخاص  الضرر تحمل « مصدرًا للضرر االجتماعي، ولكن المجال متاح �شروط لألخذ �مبدأ

فللدولة حینها أن تتخذ  »الضرر األكبر �الضرر األصغردفع «أو  »لدفع الضرر العام

 وتعو�ض األفراد. االجراءات المناس�ة لضمان المصلحة الجماع�ة

: فاإلسالم أحّل الب�ع والت�ادل والر�ح ولكن حرم األخالقياالنسجام بین دافع الر�ح و�ین الوازع   -

 .احة في القضاء واالقتضاءدعا إلى الرحمة في التسعیر والسملطمع. و ب اار وح الر�ا والغش

من �ل  «على األفراد ال یوزع الناتج ف: للناتج االنسجام بین التوز�ع الحر والتوز�ع الحكومي -
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السوق: أجٌر محدد من السوق لهذا  ال یوّزع دائمًا �ما أراد و   »حسب طاقته ولكل حسب حاجته

، عة في حفظ الحقوق یتم عفو�ًا ضمن ضوا�ط الشر� ، بل�ح لذاكور  لكلذ وفائدة لهذا ور�ع 

 وقواعد إعادة توز�ع الدخل من خالل الز�اة وغیرها، والتحفیز على الصدقة.

واخیرًا، فإن هذه الم�ادئ هي التي آمن بها المسلمون ولم یرعوها دائمًا حق رعایتها، مثل ما آمن  

�الملك�ة العامة لوسائل  ق رعایتها، مثل آمن االشتراكیون  ائمًا ح ا د وهرعالرأسمالیون �المنافسة الحرة ولم ی

اإلنتاج ولم یرعوها دائمًا حق رعایتها. یبدو إذًا، أن العقائد االقتصاد�ة شأنها شأن العقائد الدین�ة،  

  تستخدم في الت�شیر أكثر مما تستخدم في التطبیق. لكنها تظل المع�ار الذي �حكم من خالله المجتمع 

 �ه أو ابتعاده من الحالة المثلى. ى اقترامد  لىع

أغلب الحدیث حتى اللحظة �ان عن اإلسالم االقتصادي، فماذا عن الفكر االقتصادي  

اإلسالمي؟ الحق�قة أن التراث الفكري العر�ي اإلسالمي غني جدًا �األفكار والموضوعات االقتصاد�ة  

 إلسهامات العر��ة اإلسالم�ة شكلت شك أن امن  ا  ومال س�ما في الفترة الممتدة حتى العصور الوسطى.  

وعلى الرغم من اإلنكار المستمر   القاعدة التي انطلقت منها البدا�ات الغر��ة في الفكر االقتصادي.

إال أن العقود األخیرة شهدت انفتاحًا على فكرة االعتراف   12لذلك من ��ار مؤرخي الفكر االقتصادي،

 تقول  العصور الوسطى في أورو�ا. فعلي سبیل المثالمفكري  علىة م��فضل الحضارة العر��ة اإلسال

 جین بوالك�ا �عد دراسة موسعة عن ابن خلدون:

 

قرون م والدتھا  اكتشف ابن خلدون عدداً كبیراً من المفاھیم االقتصادیة األساسیة قبل بضعة«
دو، ل ریكارقب مللعالرسمیة. لقد اكتشف فضائل وضرورة تقسیم العمل قبل سمیث، ومبدأ قیمة ا

قبل كینز. وأما االقتصادیین   ووضع نظریة في السكان قبل مالثس، وأّكد على دور الدولة في االقتصاد
  13 »الذین اكتشف اآللیات المنسوبة إلیھم فعددھم أكبر من أن نسمیھم

 
في الفكر القروسطي األورو�ي، و�قولون إنهم عظماء بدأوا من ال شيء تقر��ًا،  ینكر ��ار المؤرخین الغر�یین أ�ة مساهمة عر��ة إسالم�ة 12

 فعندهم أن الطفل الیوناني تحول فجأة إلى مفكر أورو�ي �الغ.
im. (2015).  History of Islamic Economic Thought_ , Abdul AzIslahiارجع إلى �تاب عبد العظ�م إصالحي  13

Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis. EE. :حیث وردت اإلشارة إلى بوالك�ا 
Boulakia, Jean D. (1971). Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist. Journal of Political 
Economy, vol. 79, issue 5, 1105-18 . 
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 ) 1406- 1332ابن خلدون ( .1-3-2

لیها لنستغل  نحیل الطالب إ خلدون جمت البن نظرًا لوفرة المصادر العر��ة المكتو�ة والمرئ�ة التي تر 

هناك عدد �صعب حصره من الدراسات   14 حة �عرض إسهاماته في علم االقتصاد.المساحة المتا

الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة التي أجر�ت على أعمال ابن خلدون، و�الذات على مقدمته  

یرى أنه �ان    یدًا، فمنها من �عه�ه تأو�الً �عض هذه الدراسات یؤول مقوالت ابن خلدون ومذ  15الشهیرة. 

منها ما یرى خالف ذلك. والظاهر لنا أن ابن خلدون  كرًا ماد�ًا �االستناد إلى اقت�اسات محدودة، و مف

مثال نموذجي لالنسجام بین العلم واإل�مان. و�دًال من أن ننشغل بهذه القض�ة، نفضل في أمل�ة  

نفعل عكس المعتاد، فبدًال  سنة األولى، أنمن الصل األول مخصصة لتقد�م علم االقتصاد لطالب الف

ت قصیرة، سنورد اقت�اسات طو�لة نسب�ًا مع مالحظات توض�ح�ة  أن نورد تحلیالت مطولة على اقت�اسا

الغرض منها خدمة الس�اق الذي نحن �صدده وهو عرض م�سط ل�عٍض من نصیب ابن خلدون من  

ال تغني عن قراءة النص �امًال، دها ف�ما �أتي ي نور �اسات الت تار�خ الفكر االقتصادي. على أن االقت 

وفر مادة هذا النص منقحة ومزودة �المالحظات والشروحات من أكثر  وال حجة للطالب في إهماله مع ت

 من مصدر ودار نشر.

 نظرة ابن خلدون إلى علم التار�خ -

نقد ابن خلدون  �اق في سف. بب�انها. نبدأ من نظرة ابن خلدون إلى علم التار�خ التي استهل المقدمة 

قتصر عملهم على النقل بال تمح�ص،  لمن �تبوا قبله في التار�خ من «أهل األخ�ار» وغیرهم ممن ا

یؤ�د ابن خلدون على ضرورة توخي الدقة وضرورة إعمال العقل في قراءة التار�خ. فالتار�خ عند ابن  

 . خلدون علم له أصول وقواعد ومنهج في التحلیل

 
�مكن الوصول إل�ه �سهولة من االنترنت عن طر�ق إدخال "العلماء المسلمون، ابن  هناك فیلم وثائقي تمثیلي عن ابن خلدون �اللغة العر��ة 14

ن ابن خلدون هي الواردة ع  خلدون" في محرك ال�حث، ال تز�د مدته عن نصف ساعة. نوصي الطالب �مشاهدته. وننوه هنا أن �ل االقت�اسات
 .1994دم نسخة مؤسسة الكتب الثقاف�ة (بیروت)، الط�عة األولى و�توفر منها نسخ الكترون�ة، على أننا نستخ »ابن خلدون مقدمة «من 

ورات صاد�ة" منشارجع إلى �حث الد�تور عارف دلیلة عن المكانة االقتصاد�ة البن خلدون أو للفصل الثاني من �تا�ه "تار�خ األفكار االقت 15
 لیل مار�سي لنظر�ات وآراء ابن خلدون.جامعة دمشق من أجل تح
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«التفنن في العلم إنما هو �حصول ملكة في اإلحاطة �م�ادئه وقواعده،  أنّ  ن علىابن خلدو  یؤ�د 

 : فدراسة التار�خ تحتاج إلى قوف على مسائله واستن�اط فروعه من أصوله»والو 

 

«مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبیت»...«ألن األخ�ار إذا اعتمد فیها على مجرد  
ة العمران واألحوال في االجتماع اإلنساني الس�اسة وطب�ع قواعدالعادة و  النقل ولم تحكم أصول

منها الشاهد والحاضر �الذاهب، فر�ما لم �أمن فیها من العثور ومزلة القدم والحید  و�ق�س الغائب 
   عن جادة الصدق»

 

لة  م مجرد نقوالحق�قة أن المؤرخین األوائل مثل الطبري حرصوا على تقیید الروا�ات لكنهم أّكدوا أنه

د ابن خلدون فكان  السند وتر�وا لمن �عدهم التحقیق في صحة السند، وأما نق رصوا على إث�ات وح

موجهًا ألهل األخ�ار �التحدید، ال س�ما المولعین �الغر�ب من القصص والروا�ات. وقد تجاوز ابن  

�اط  الستنائم على اخلدون المنهج الوصفي للمسعودي ومنهج البیروني في التفحص إلى منهج أرقى ق

 لرسم�ة الحق�قة لعلم التار�خ. تعلیل. ولذلك فإن مقدمة ابن خلدون تعد �مثا�ة الوالدة اوالنقد وال

 المجتمعات وتطورها في أس�اب نشوء  -

. والحاجة إلى التعاون هي  �النس�ة البن خلدون، االجتماع والتعاون حاجة موضوع�ة وفطرة إنسان�ة

وهذه النظر�ة  اون.  من غذاء وأمن بدون تع  حاجات األساس�ةین ال�مكن تأم   أساس نشوء المجتمع، إذ ال

نشوء عموم�ة وعالم�ة من النظر�ات التي ظهرت الحقًا في �ساطة و س�اب نشوء الدولة تعد أكثر أفي 

 . �قول:الدولة

 

  س�حانه... وهو معنى العمران و��انه أّن هللا اإلنسان مدنّي �الّط�ع أي ال بّد له من االجتماع«.. 
«إّال أّن قدرة الواحد من رة ال �صّح ح�اتها و�قاؤها إّال �الغذاء» ... على صو  اإلنسان ورّ��هخلق 

» ... «ولو فرضنا منه أقّل ما �مكن فرضه وهو ال�شر قاصرة عن تحصیل حاجته من ذلك الغذاء
من واحد �خ و�ّل  �عالج �ثیر من الّطحن والعجن والطّ قوت یوم من الحنطة مثال فال �حصل إالّ 

ثة �حتاج إلى مواعین وآالت ال تتّم إّال �صناعات متعّددة من حّداد ونّجار وفاخورّي  الّثال  هذه األعمال 
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وهب أّنه �أكله حّ�ا من غیر عالج فهو أ�ضا �حتاج في تحصیله أ�ضا حّ�ا إلى أعمال أخرى أكثر 
حد من و�حتاج �ّل وا ّسنبلن غالف الوالحصاد والّدراس اّلذي �خرج الحّب ممن هذه من الّزراعة 

ذه من الّزراعة والحصاد والّدارس اّلذي �خرج الحّب من غالف الّسنبل و�حتاج �ّل واحد من هذه ه
آالت متعّددة وصنائع �ثیرة أكثر من األولى �كثیر و�ستحیل أن تفي بذلك �ّله أو ب�عضه قدرة الواحد  

ّتعاون قدر حصل �القوت له ولهم ف�صل الجنسه ل�ح ّد من اجتماع القدر الكثیرة من أبناءفال ب
و�ذا �ان الّتعاون حصل له القوت للغذاء والّسالح » ... «الكفا�ة من الحاجة ألكثر منهم �أضعاف

و�ّال  االجتماع ضرورّي للّنوع اإلنسانيّ فإذن هذا  للمدافعة وتّمت حكمة هللا في �قائه وحفظ نوعه
اهم وهذا هو معنى العمران اّلذي فه إ�ّ الم بهم واستخالر العمن اعتما لم �كمل وجودهم وما أراده هللا

 جعلناه موضوعا لهذا العلم» 

 

و�رى ابن خلدون أن المجتمع یتطور وفق منطق تار�خي موضوعي من البداوة إلى الزراعة إلى المدن�ة،  

ر واشتهن النقص. لى الط�قة األعلى وتنظر إلیها �شيء مو�عتبر أن �ل ط�قة تطمح إلى االنتقال إ

ئص الجغراف�ة و�ین الخصائص الفیز�ائ�ة والنفس�ة للمجتمعات. و�شتهر ابن  ن الخصا عنه الر�ط بی 

خلدون أ�ضًا بنظر�ة العصب�ة في الدولة التي �فسر على أساسها دورة ح�اة الدولة من الوالدة إلى 

 االنحطاط.

 نمو االقتصاديتقس�م العمل والفي  -

  ملفتة مستو�ات الدخل بین البلدان، یتحدث ببالغة تفاوت  أس�اب ن بتفسیر في س�اق ق�ام ابن خلدو 

عن فضائل تقس�م العمل ودوره في ز�ادة اإلنتاج�ة على مستوى تحصیل الحاجة الواحدة وعلى مستوى  

 �أكمله. االقتصاد 

 

ا «.. تفاضل األمصار والمدن في �ثرة الرزق ألهلها ونفاق األسواق إنما هو في تفاضل عمرانه
الواحد من ال�شر غیر مستقّل بتحصیل في ذلك أّنه قد عرف وثبت أّن لقلة. والّسبب رة وافي الكث

 ال وأّنهم متعاونون جم�عا في عمرانهم على ذلك» ... «فالقوت من الحنطة مثال  حاجاته في معاشه
الت ونّجار لآل�ستقّل الواحد بتحصیل حّصته منه. و�ذا انتدب لتحصیله الّسّتة أو العشرة من حّداد 

أو   وتوّزعوا على تلك األعمالر و�ثارة األرض وحصاد الّسنبل وسائر مؤن الفلح وقائم على ال�ق
األعمال �عد ف . قوت ألضعافهم مّراتاجتمعوا وحصل �عملهم ذلك مقدار من القوت فإّنه حینئذ 
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 »  االجتماع زائدة على حاجات العاملین وضروراتهم

 

لى مستوى األعمال في �امل االقتصاد المحلي،  إلنتاج�ة إادة اعمل في ز�ثم ینتقل �فضائل تقس�م ال

منبهًا على دور التشا�كات ما بین الصناعات المختلفة، حیث یرى أن ز�ادة اإلنتاج�ة تقود �التدر�ج إلى  

 : الصناعات األول�ة (الزراعة) إلى الثانو�ة (الصناعة التحو�ل�ة) إلى الثالث�ة (الخدمات) االرتقاء من

 

ذا وّزعت أعمالهم �ّلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي فیها �األقّل ة أو مصر إمدین  «فأهل
وائده  من تلك األعمال و�قیت األعمال �ّلها زائدة على الّضرورات فتصرف في حاالت الّترف وع

ذلك حّظ  وما �حتاج إل�ه غیرهم من أهل األمصار و�ستجلبونه منهم �أعواضه وق�مه ف�كون لهم ب
ا هي ق�م ك في الفصل الخامس في �اب الكسب والّرزق أّن المكاسب إّنمنى وقد تبّین لن الغم

ه والغنى األعمال فإذا �ثرت األعمال �ثرت ق�مها بینهم فكثرت مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الّرف 
  الخدمواّتخاذ  إلى الّترف وحاجاته من الّتأنق في المساكن والمال�س واستجادة اآلن�ة والماعون 

فتنفق أسواق ق�ام علیها  �ّلها أعمال تستدعى �ق�مها و�ختار المهرة في صناعتها وال  والمراكب وهذه
 قبل أعمالهم»   و�حصل ال�سار لمنتحلي ذلك من األعمال والّصنائع و�كثر دخل المصر وخرجه

 

والتشا�ك  لعمل  ي تقس�م او�ختم ابن خلدون �أن النجاح في تحقیق النمو االقتصادي من خالل التوسع ف

 ن صاعد من االزدهار االقتصادي:ن مختلف الصناعات �قود إلى الدخول في حلزو ما بی 

ومتى زاد العمران زادت األعمال ثان�ة ثّم زاد الّترف تا�عا للكسب وزادت عوائده وحاجاته.  «
وق ونفقت سة  وتضاعف الكسب في المدینة لذلك ثان�واستن�طت الّصنائع لتحصیلها فزادت ق�مها  

ّلها تختّص ألّن األعمال الّزائدة � و�ذا في الّز�ادة الّثان�ة والّثالثةثر من األّول. عمال بها أكاأل

 »�الّترف والغنى �خالف األعمال األصلّ�ة اّلتي تختّص �المعاش

 

و�ذلك، �كون ابن خلدون قد تجاوز أرسطو الذي توقف ولم �كمل عندما تحدث عن تقس�م العمل، 

 أهم�ة تقس�م العمل.   إدراكفهم ث في ق آدم سمیوسب
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 والمال�ة العامة   الضر��ةفي  -

أشهر اقت�اس عنه أن «فن   )، في1683- 1619تار�خ فرنسا، «كولبیر» (�قول أشهر وز�ر مال�ة في 

الضرائب هو الفن الذي �عني بنتف ر�ش اإلوزة �حیث یتم الحصول على أكبر مقدار ممكن من الر�ش 

ومن الواضح أنه �قصد أن الس�اسة الضر�ب�ة الحك�مة   16(صراخ اإلوزة)» ز��ط مكن من ال�أقل قدرة م

ر مقدار ممكن من الج�ا�ة �أقل إزعاج ممكن للمكلفین �الضر��ة. وأما ابن خلدون  تتمثل في تحصیل أكب

 ف�قول: 
 

 لولحص ر و�تزایدف�كثر االعتماللعمل ورغبوا ف�ه  ا«و�ذا قّلت الوزائع والوظائف على الّرعا�ا نشطو 
 ج�ا�ة» و�ذا �ثر االعتمار �ثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت ال االغت�اط �قّلة المغرم

والوزائع والوظائف هي الضرائب والتكل�فات المشابهة. وهكذا، فإن ابن خلدون من أنصار معدل الضر��ة  

ع على  ي �شجدل الضر�بحیث یرى أن انخفاض مع المعتدل بل المنخفض على ما �ظهر من النص.

عندما  �ة. ولكن، إلنتاج، ومع التوسع في اإلنتاج تتسع المطارح الضر�ب�ة فتزداد الحصیلة من الج�اا

یتضخم جهاز الدولة وتتضخم حاجاته �عدما اعتاد ح�اة الترف، تتضخم حاجاتها إلى الضرائب لتمو�ل  

 كمال�اتها:

دون في أهل المغارم و�ز�فّالحین وسائر  وال   ا واألكرة«ف�كّثرون الوظائف والوزائع حینئذ على الّرعا�
الج�ا�ة» ... «ثّم تتدّرج الّز�ادات فیها �مقدار �عد مقدار كّل وظ�فة ووز�عة مقدارا عظ�ما لتكثر لهم  

لتدّرج عوائد الّدولة في الّترف و�ثرة الحاجات واإلنفاق �سب�ه حّتى تثقل المغارم على الّرعا�ا  
الّنفع إذا قابل بین نفعه ومغارمه و�ین ثمرته  وسهم �قّلة من نفاألمل اب لذهوتهضمهم» ... «

األیدي عن االعتمار جملة فتنقص جملة الج�ا�ة حینئذ بنقصان تلك  وفائدته فتنق�ض �ثیر من
ورّ�ما یز�دون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك الّنقص في الج�ا�ة و�حسبونه جبرا لما الوزائع منها  

ل�س وراءها نفع وال فائدة لكثرة اإلنفاق حینئذ في  وز�عة إلى غا�ة�فة و هي �ّل وظنقص حتى تنت
المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجّوة �ه فال تزال الجملة في نقص ومقدار الوزائع  االعتمار و�ثرة

والوظائف في ز�ادة لما �عتقدونه من جبر الجملة بها إلى أن ینتقص العمران بذهاب اآلمال من  
على الّدولة ألّن فائدة االعتمار عائدة إلیها و�ذا فهمت ذلك علمت أّن   �ال ذلكد و عو و�عتمار اال
وى األس�اب في االعتمار تقلیل مقدار الوظائف على المعتمر�ن ما أمكن فبذلك تن�سط الّنفوس أق 

 َشْيٍء» ُ�لِّ َلُكوُت �هللا س�حانه وتعالى «مالك األمور �لها وِ�َیِدِه مَ  إل�ه لثقتها �إدراك المنفعة ف�ه

 
 وه.چ�اس في العدید من المصادر الثانو�ة �ع�ارات متنوعة منسو�ًا مرة إلى �ولبیر ومرة إلى تور ورد هذا االقت 16



33 

عود و�الها على الحكومة  و�التالي، فإن الضر��ة الجائرة تؤثر على النشاط االقتصادي �شكل �بیر و�

 التي ستتراجع ج�ایتها للضرائب وتتراجع قوتها المال�ة وقدرتها على أداء وظائفها.

 والتحلیل العلمي لحر�ة األسعار  في دینام�ك�ات السكان  -

، نظر ابن خلدون إلى الز�ادة في عدد الذین سنصل إلیهم قر��اً  كي�سلكالالقتصاد ا�خالف علماء ا 

�عیدة �ل ال�عد عن النظرة التشاؤم�ة لمالثس ور�كاردو. بل رأى أن ما �جّر البالء   إ�جاب�ة السكان نظرة  

في  وأما �ثرة عدد السكان فتؤدي إلى االتساع في العمران وتضاعف الخیرات  هو قلة عدد السكان.

 ور�ات وارتفاع أسعار الكمال�ات:بوط أسعار الضر اق وهاألسو 

 

أو قّلت �انتقاص العمران تأّذن هللا برفع الكسب أترى إلى األمصار   «واعلم أّنه إذا فقدت األعمال
القلیلة الّساكن ��ف �قّل الّرزق والكسب فیها أو �فقد لقّلة األعمال اإلنسانّ�ة و�ذلك األمصار اّلتي  

«اعلم أّن األسواق �ّلها تشتمل على حاجات   ... حواال»ن أهلها أوسع أر �كو رانها أكث�كون عم
«فإذا است�حر المصر و�ثر ساكنه ... «ومنها الحاجّي والكمالّي»  ... نها الّضرورّي» الّناس فم

رخصت أسعار الّضرورّي من القوت وما في معناه وغلت أسعار الكمالّي من األدم والفواكه وما  
 عمرانه �ان األمر �العكس من ذلك» كن المصر وضعف ّل ساها و�ذا قیت�ع

 

«ولوال احتكار الّناس لها و�ذّم االحتكار، و�لوم الذین �مارسونه �افتعال نقص في المعروض من القوت. 

و�عد أن �فرغ من أسعار القوت  لما یتوّقع من تلك اآلفات لبذلت دون ثمن وال عوض لكثرتها �كثرة العمران»
ب ل�فسر ��ف أن الغالء �مكن  ستمر �استخدام نظر�ة العرض والطل� تم بها �ثیرًا،تي اه لحنطة) ال(ا

أن �طال الكمال�ات، و��ف أنه �مكن أن �طال أ�ضًا سائر المنتجات الحرف�ة والصناع�ة، سواًء في  
 ُثر):قّل أو � البلدان الغن�ة أو البلدان الفقیرة مفسرًا ذلك �فجوات الطلب (فائض الطلب على العرض 

 

ها ال تعّم بها البلوى وال �ستغرق اّتخاذها أعمال أهل  «وأّما سائر المرافق من األدم والفواكه وما إلی
المصر أجمعین وال الكثیر منهم ثّم إّن المصر إذا �ان مست�حرا موفور العمران �ثیر حاجات الّترف 

ف�قصر الموجود حاله  �حسب منها �لّ  توّفرت حینئذ الّدواعي على طلب تلك المرافق واالستكثار
ا و�كثر المستامون لها وهي قلیلة في نفسها فتزدحم أهل األغراض  منها على الحاجات قصورا �الغ
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و�بذل أهل الّرفه والّترف أثمانها �إسراف في الغالء لحاجتهم إلیها أكثر من غیرهم ف�قع فیها 
ب الغالء فیها سبفورة العمران ف المو  ي األمصاروأّما الّصنائع واألعمال أ�ضا ف  الغالء �ما تراه. 

ل �ثرة الحاجة لمكان الّترف في المصر �كثرة عمرانه، والّثاني اعتزاز أهل  أمور ثالثة: األوّ 
األعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش في المدینة �كثرة أقواتها، والّثالث �ثرة 

هم فیبذلون في ذلك لّصّناع في مهنمال او�لى استع المترفین و�ثرة حاجاتهم إلى امتهان غیرهم 
ثر من ق�مة أعمالهم مزاحمة ومنافسة في االستئثار بها ف�عتّز العّمال والّصّناع ألهل األعمال أك

وأّما األمصار الّصغیرة والقلیلة   وأهل الحرف وتغلو أعمالهم وتكثر نفقات أهل المصر في ذلك.
صرهم من عدم القوت فیتمّسكون �ما وّقعونه لصغر مما یتمل فیها و الّساكن فأقواتهم قلیلة لقّلة الع

. وأّما مرافقهم فال  و�حتكرونه ف�عّز وجوده لدیهم و�غلو ثمنه على مستامهحصل منه في أیدیهم �
فال تنفق لدیهم سوقه ف�ختّص �الّرخص تدعو إلیها أ�ضا حاجة �قّلة الّساكن وضعف األحوال 

 في سعره»

 

الناس �معدالت الستقرار الس�اسي الناجم عن ث�ات الملك، یتكاثر اي ظل والترف ف ومع ز�ادة الغنى

 أسرع وتص�ح الدولة أقوى: 

 

والعمومّ�ة فكثرت  «والّسبب في ذلك أّن القبیل إذا حصل لهم الملك والّترف �ثر الّتناسل والولد
فازدادوا ّرفه وال م�لك الّنعفي جّو ذ العصا�ة واستكثروا أ�ضا من الموالي والّصنائع ور�یت أج�الهم

 »م�ه عددا إلى عددهم وقّوة إلى قّوته

 

وهكذا �ظهر ابن خلدون متفوقًا على من قبله من اإلغر�ق وعلى من �عده من ��ار المفكر�ن  

الكالس�كیین، وعلى عدة مستو�ات: فتحلیله تحلیل علمي دقیق منض�ط، یتسم �الموضوع�ة، �عید عن  

وصل  لعمل نظرة إنسان�ة. والنتائج التي اطئة. ونظرته ل�ات خه سوى فرضالتشاؤم الذي ال أساس ل

إلیها أقرب إلى الوقائع والمشاهدات التار�خ�ة. هذه الصین �كل سكانها تزداد غنى یومًا �عد یوم، وهذه  

ألمان�ا تعاني من معدالت نمو سكاني سال�ة ومن معدالت نمو اقتصادي متراجعة وال تجد حًال إال 

ألخرى، طمعًا �استكمال  خول الطاقات السكان�ة من البلدان ا�اب الهجرة لد  ي فتحت حاسمة ف�إجراءا

 طاقتها التكنولوج�ة والرأسمال�ة �طاقة إنتاج�ة �شر�ة. 
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   الق�مةفي نظر�ة  -

�مّیز ابن خلدون بین الق�مة االستعمال�ة والق�مة الت�ادل�ة. فاألولى مستمدة من الخصائص النافعة  

وأما الثان�ة فمستمدة من إمكان�ة إبدال الشيء �شيء  »المعاش«رزق أو ون الا ابن خلد للشيء و�سمیه

العمل اإلنساني   �عید ابن خلدون الق�مة إلى . و »الكسب «آخر مثل النقود، وهذه �سمیها ابن خلدون 

 �شكل رئ�سي:
 

ْزق» والّسعي إل�ه إّنما �كون �أقد  من عند و�لهامه، فالكلّ عالى  ار هللا ت«قال تعالى: «َفاْبَتُغوا ِعْنَد هللا الرِّ
. ألّنه إن �ان عمال بنفسه مثل الّصنائع فال بّد من األعمال اإلنسانّ�ة في �ّل مكسوب ومتمّولهللا. 

�ما تراه و�ّال لم  فال بّد ف�ه من العمل اإلنسانيّ من الحیوان والّن�ات والمعدن فظاهر و�ن �ان مقتنى 
أّن ما �فیده اإلنسان و�قتن�ه من المتمّوالت  ذا �ّله فاعلمّرر ه«و�ذا تق ... �حصل ولم �قع �ه انتفاع»

ول�س    العملإذ ل�س هناك إالّ وهو القصد �القن�ة    ق�مة عملهإن �ان من الّصنائع فالمفاد المقتنى منه  
 �مقصود بنفسه للقن�ة»

 

 ة: نتاج� عمل�ة اإلو�مّیز بین العمل الم�اشر و�ین ذلك العمل المتضمن في مراحل سا�قة من ال

إّال أّن العمل  «وقد �كون مع الّصنائع في �عضها غیرها مثل الّتجارة والح�اكة معهما الخشب والغزل 
فال بّد من ق�مة ذلك المفاد والقن�ة من دخول أكثر و�ن �ان من غیر الّصنائع  فیهما أكثر فق�مته

  ق�مة العمل اّلذي حصلت �ه إذ لوال العمل لم تحصل قنیتها»

مكتس�ات �ّلها أو أكثرها إّنما هي ق�م األعمال اإلنسانّ�ة وتبّین مسّمى المفادات وال ن أنّ فقد تبیّ «
 الّرزق وأّنه المنتفع �ه» 

 

 Labor�كون ابن خلدون قد سبق آدم سمیث ور�كاردو في وضع نظر�ة الق�مة في العمل  و�ذلك

Theory of Value. 

 في وظائف النقود ومفهوم الثروة -

عه من االسكوالئیین وغیرهم في اعت�ار أن الذهب والفضة یلع�ان  و ومن ت�سطأر  دون ابن خلتجاوز 

هللا  « لدور واستحسانهم لذلك، إذ یرى ابن خلدون أن دور النقود �سبب اتفاق الناس على ق�امهما بهذا ا

  تموالتهم، ، �قصد الذهب والفضة، ألداء دور مق�اس الق�مة لمكاسب الناس وم»خلق المعدنین الشر�فین

وظ�فة النقود، و�نفي ابن خلدون إمكان�ة الحصول  لمعدنین أن �كونا نادر�ن لیؤد�ا  أراد لهذین افا�
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 علیهما عن طر�ق الك�م�اء و�رمي من قال بذلك �الكذب الصر�ح لعدم ث�ات الدلیل:

نعة ّص �الما  ل علیهفلو حص.  ق�م لمكاسب الّناس ومتمّوالتهمحجر�ن وندورهما أّنهما  حكمة هللا في ال..  «
. وله وجه آخر ت حكمة هللا في ذلك و�ثر وجودهما حّتى ال �حصل أحد من اقتنائهما على شيءل�طل

  من االستحالة أ�ضا وهو أّن الّطب�عة ال تترك أقرب الّطرق في أفعالها وترتكب األعوص واأل�عد. فلو
أو أقّل   ب�عة في معدنهاالطّ  ب من طر�قكان هذا الّطر�ق الّصناعّي اّلذي یزعمون أّنه صح�ح وأّنه أقر 

«وأّما الك�م�اء . ..عة إلى طر�قها اّلذي سلكته في �ون الفّضة والّذهب وتخّلقهما» زمانا لما تر�ته الّطب�
وما زال منتحلوها �خ�طون فیها عشواء    فلم ینقل عن أحد من أهل العالم أّنه عثر علیها وال على طر�قها

 ات الكاذ�ة.»لحكا�ن إّال �اإلى هلّم جّرا وال �ظفرو 

و�ؤ�د على دور النقود بوصفها حافظة للق�مة (الكسب) والذي �عني إمكان�ة استخدامها أ�ضًا وسیلًة  

هللا تعالى خلق الحجر�ن    «ثّم إنّ لالدخار الكتناز الثروة (المتمّول من ذخیرة والقن�ة أي مما یدخر و�قتنى):  

وال �قصر النقود على  .  لقن�ة ألهل العالم في الغالب»ما الّذخیرة وا ل، وهكّل متموّ المعدنّیین من الّذهب والفّضة ق�مة ل

«و�ن اقتنى سواهما في �عض األح�ان  الذهب والفضة وال ینسى دور النقود بوصفها وسیلة لتسهیل الم�ادالت:  

ب والقن�ة  لمكاسهما أصل اا �ما �قع في غیرهما من حوالة األسواق اّلتي هما عنها �معزل ففإّنما هو لقصد تحصیلهم

وهكذا، �كون ابن خلدون قد أدرك بوضوح دور النقود بوصفها مق�اسًا للق�مة ووس�طًا في   خیرة»والذّ 

ر�فین إال أنه لم  الم�ادالت وحافظة للق�مة والثروة. ورغم هذه العنا�ة والمكانة التي أعطاها للحجر�ن الش

روا أن المعدن الثمین هو  زمن عندما اعتبمن ال�ة طو�لة �قع �الخطأ الذي وقع فیر المیر�انتیلیون لحق

 وعندما رأوا أن غنى األمة وقوتها ف�ما تمتلكه من المعدن الثمین:  الثروة،

ب مثل الحدید والّنحاس «فاعلم أّن األموال من الّذهب والفّضة والجواهر واألمتعة إّنما هي معادن ومكاس
 نّ�ة و�ز�د فیها أو ینقصها»األعمال اإلنسارها �عمران �ظهوالّرصاص وسائر العقارات والمعادن. وال

 في دور الدولة في النشاط االقتصادي ومبدأ الطلب الفعال -

  » ألن الدولة هي السوق األعظم، وفیها نفاق �ل شيء« �عتبر ابن خلدون أن الدولة هي أهم مستهلك 

فل�س طلبهم  «یرًا مة �ب عات القائوأما أهل السوق فمهما بلغ أمرهم ومهما �ان حجم طلبهم على الصنا

�ة في الطلب الفعال. فالسوق إذا تر�ت كینز وهذه �لمة موجزة تختصر النظر�ة ال  »�عام وال سوقهم بنافقة 

تكسد)، ولم �حتج ابن خلدون  لوحدها بال تدخل من الدولة بوصفها مشتر�ًا هامًا فإنها ال تنفق (أي 

 النافذة. یرته السر ب�ص  ألزمة �ساد خانقة لیالحظ ذلك، بل �شف هذا
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�اختصار إذًا، فقد سبق ابن خلدون منفردًا ��ار رموز الفكر االقتصادي الكالس�كي والكینزي في طرح  

نبهت   فارق  مع مفاه�م اقتصاد�ة عم�قة شكلت صلب النظر�ة الكالس�ك�ة وجوهر الس�اسة الكینز�ة.

�عهم استخدموا الرغم من أن جمعلى    �أخطائهم  إل�ه جین بوالك�ا آنفة الذ�ر مفاده، أن ابن خلدون لم �قع

دون�ة، ألن نظر�اته تلك جاءت في س�اق بناءه لنظام دینام�كي محكم ینطوي على  ذات المفاه�م الخل

و�التالي فإن النقد الذي یوجه إلیهم   آل�ات اقتصاد�ة تقود النشاط االقتصادي إلى تقل�ات ال مفر منها.

ھل آن لنا أن نتخلى عن ادعاء أبوة ھذه المفاھیم  « �ا بوالك، تتساءل ال ینطبق على ابن خلدون. وعل�ه

وأخیرًا، �جدر بنا القول أن التراث  17.»االقتصادیة للمؤلفین لذین ننسبھا إلیھم في كتب تاریخ الفكر

التي ال �شك عدد من العلماء الغر�یین �أن االسكوالئیین    االقتصاد�ةالعر�ي اإلسالمي مليء �اإلسهامات  

 18. علیهاطالع نوا على اكا

 

 ) 1442- 1364( المقر�زي  .1-3-3

تقي الدین بن علي المقر�زي، تلمیذ ابن خلدون، وش�خ المؤرخین �ما �سمونه في مصر. له العدید من  

المؤلفات منها اثنان في الفكر االقتصادي. األول ع�ارة عن رسالة قصیرة في النقود (شذور العقود في 

غاثة الغمة �كشف  لمستنصر (إ لتي عاشتها مصر أ�ام اد�ة اي األزمة االقتصاذ�ر النقود) والثاني ف

 الغمة)، و�عد �تا�ًا في االقتصاد واالقتصاد النقدي. 

في رسالته النقد�ة ب�انًا مفصًال �النقود اإلسالم�ة التي سادت في عصره، و�ذ�ر المقر�زي  �سجل  

التداول.  النقود الجیدة منتطرد قود السیئة ن النفي أ  »ر�ه شام«چروا�ات وأمثلة تظهر إدراكه لقانون 

سبب ق�ام األمیر أبي الع�اس  رائف ما یرو�ه من اإلجراءات اإلسعاف�ة إلصالح النقد ما رواه عن  ومن ط

أحمد ابن طولون �سك الدینار األحمدي �عد أن �انت مصر تستخدم دنانیر بني أم�ة و�ني الع�اس.  

 
17 Boulakia (1971). Ibid. 

ضل مرجع، إن لم �كن المرجع الوحید شرنا إل�ه في هامش سابق أفحي الذي أللمز�د حول هذا الموضوع �عد �تاب األستاذ عبد العظ�م إصال 18
 .من نوعه
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 ب األهرامات:في الجیزة قر   �ینزعلى الكشف عن    لرجالجماعًة �المال واوتبدأ القصة من إعانة األمیر ل
 

في الحفر و�شفوا عن حوض  «فر�ب أحمد ابن طولون حتى وقف على الموضع وهم �حفرون فجّدوا

مملوء دنانیر وعل�ه غطاء مكتوب عل�ه �البر�و�ة فأحضر من قرأه ففسره فقال: "أنا فالن ابن فالن،  

ن مْلكه، فلینظر إلى اد أن �علم فضلي وفضل مْلكي عأر   فمن   ،ذهب من غشه ودنسهالملك الذي مّیز ال 

فضل ع�ار دیناري عن دیناره فإن تخلص الذهب من الغش تخلص في ح�اته و�عد وفاته" فقال أحمد 

بن طولون: الحمد � على ما نبهتني عل�ه هذه الكتا�ة فإنه أحب إلّي من المال» وحمل األمیر الدنانیر 

سندي بن هاشك ومن ع�ار المعتصم،  من ع�ار الفوجدها «أجود ع�ارًا  كافآتصرف األجور والم �عد

لحق دیناره �الع�ار المعروف له، وهو األحمدي الذي  فتشدد حینئذ أحمد بن طولون في الع�ار حتى 

 كان ال �صاب �أجود منه»
 

�كتب  بل أن ي تحدید الع�ار قوهكذا فإن المقر�زي أدرك أهم�ة عدم غش النقد وشجع على األمانة ف
�روي المقر�زي أ�ضًا ما �فید إدراكه لقض�ة تأثیر العرض والطلب بزمن طو�ل. و أور�م  عن ذلك ن�كوالس  

، ف�قول أن صاحب الخراج أقام في القاهرة  السائد �غض النظر عن الع�ار الفعلي على معدل الصرف
 : ي حصراً للهجرة وأصر على ق�ض الخراج �الدینار المعزّ  362سنة 

 

و�روي أ�ضًا ��ف تدهورت  »رفه أكثر من ر�ع دینارضي وانحط ونقص من صینار الرادع الفاتض«

ق�مة الدرهم في أ�ام الحاكم �أمر هللا و��ف اتخذ إجراء حاد وسر�ع لمعالجة االضطراب الحاصل " . 

ار، بدین ة وثالثین درهماً تزاید أمر الدراهم في شهر ر��ع األول سنة تسع وتسعین وثالثمائة فبلغت أر�ع

الناس ... فرفعت تلك الدراهم وأنزل من القصر عشرون صندوقًا فیها  ت أمورونزل السعر واضطر�

دراهم جدد فرفعت للص�ارف، وقرئ سجل �منع المعاملة �الدراهم األولى وترك من في یده شيء منها 

دراهم  أر�عةطرب الناس و�لغت ثالثة أ�ام، وأن یورد جم�ع ما تحصل منها إلى دار الضرب، فاض

 »ر الدراهم الجدد على ثمان�ة عشر درهمًا بدینارقرر أمبدرهم جدید، وت

 

التي    »الشّدة المستنصر�ة«یتحدث المقر�زي �استفاضة وتفصیل عن    »إغاثة األمة«وفي �تا�ه  

 عاشتها مصر في القرن الخامس عشر:  
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سب�ه  مده س�ع سنین، و �ان أره، وشنع ذ�ره، و في أ�ام المستنصر الغالء، الذي فحش أمثم وقع «

   السلطنة، واختالل أحوال المملكة، واستیالء األمراء على الدولة»ضعف 
 

و�رفض المقر�زي التبر�ر الس�اسي القائل �أن نقص جر�ان النیل هو السبب الرئ�سي لألزمة، و�عیدها  

تراجع شدید في  إلى  لفاطم�ة الذي أدى�اإلضافة إلى األس�اب الطب�ع�ة إلى الفساد اإلداري للدولة ا

من   »الفلوس النحاس�ة«. فاإلسراف في إصدار أخرى  جهة، و�لى الفساد النقدي من جهة من األعمال

وجهة نظر المقر�زي هو الذي أدى إلى البالء والغالء، و�ذلك �كون المقر�زي أول من وضع نظر�ة  

ة. زمح النقد للخروج من األو�صال  ن، الذهب والفضة،كم�ًة في النقود. ونادى �العودة إلى نظام المعدنی

 و�ذلك �كون المقر�زي أول من قال �النظر�ة النقد�ة التي تعنى بتأثیر النقود على القطاع الحق�قي. 

وأخیرًا، فإن ابن خلدون والمقر�زي و�ن �انا استثنائ�ان �كل معنى الكلمة، فإنهما مثاالن من عدد ال 

لتي شكلت األساس للفكر  ي ام�ة في الفكر االقتصاد إلسالسهامات العر��ة ا�حصى من األمثلة عن اإل

 االقتصادي األورو�ي �اعتراف المنصفین من المؤرخین الغر�یین. 
 

 Scholasticismاالسكوالئ�ة (المدرسّ�ة)  .1-4

 تمھید تاریخي  .1-4-1

 قد انتهت   الهلنست�ةون الفترة  ق.م. تك  146بدخول الرومان ش�ه الجز�رة الیونان�ة وس�طرتهم علیها عام  

التي ستتسع رقعتها على مدى عقود طو�لة لتس�طر االمبراطور�ة الرومان�ة الظافرة نًا ببدء عهد إیذا

وعلى ما یبدو فإن   .افر�ق�ا إلى بالد الشام وشمال لتمتد تدر�ج�اً ما نسم�ه الیوم العالم الغر�ي و على 

لطرق والجسور اء اببن افانشغلو في عمارتهم و�ن�انهم. �ان، �ما قال ابن المقّفع،  الرومان ذ�اء

والمدرجات، ولكن لم یتر�وا أثرًا هامًا في الفكر االقتصادي، على الرغم من أن أعمالهم العمران�ة  

النطاق للنقود واالئتمان. وحتى تلك اآلثار التي  وتجارتهم انطوت على وجه التأكید على استخدام واسع  

س�اق وعن القضا�ا الزراع�ة وأغلبها في  ملك�ةاالقتصاد�ة �انت �تا�ات عن ال كان لها صلة �الح�اة 

الحقوق والنزاعات. یذ�ر منهم مار�س، في �تا�ه رأس المال، فارون و�الومیال الذین تعلمنا من �تا�اتهم  
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 في الفكر اسهامات هامة�ة في زمنهم لكن ال یوجد شيء مما �مكن اعت�اره شیئًا عن المشكلة الزراع

 ة ذات أثر في تار�خ الفكر االقتصادي. �ة أو اخالق� تأمل رومان�ة، أو فلسفة ياالقتصاد 

أورو�ا �الدخول في   أومع انه�ار االمبراطور�ة الرومان�ة واندحارها أمام الهجمات الجرمان�ة، تبد 

بب  �متد على مدى قرون طو�لة. عصر الظالم في أورو�ا لم �كن معتمًا فقط �سعصر الظالم الذي س

صاد النقدي، بل �ان معتمًا  وقالقل وش�ه انعدام للتجارة واالقتاعات ما عانته من تخّلف عام ومج

النطفاء نور العلم وتشّوه الممارسات الدین�ة، فحتى القرن الثاني عشر لن تجد مهما �حثت انتاجًا علم�ًا  

 من األلف�ة الثان�ة و�تدرج  أو فلسف�ًا ذا ق�مة. وقد ساهمت الكن�سة في ذلك إلى حد �عید. ولكن بدءً 

عشر سیبدأ اقتصاد أورو�ا وتجارتها �العودة إلى الح�اة.  �اتجاه القرنین الحادي عشر والثاني�طيء 

م �أرسطو أكثر من أفالطون،  وستعود الكن�سة لقراءة الفلسفة الیونان�ة من جدید، ولكنها هذه المرة ستهت

ي للفرد، أي على لمثالفالتر�یز س�ص�ح على السلوك ا وستنشغل �الفرد أكثر من انشغالها �الدولة.

 الفاضل» ول�س على «المدینة الفاضلة». ي«المس�ح

ومما ال شك ف�ه أن اتصال أورو�ا �المسلمین من جهة األندلس فتح ال�اب أمام �عٍض من  

ة وتحدثوها  لمتنور�ن لحضور حلقات العلم والدرس العر��ة اإلسالم�ة، فقرؤوا العر��نخ�ة األورو�یین ا

االنكلیز�ة أو الفرنس�ة. ترجم هؤالء الكتب    �إتقانعلى غرار افتخار العر�ي الیوم  منهم  وافتخر من أتقنها  

ومن المسلمین أخذوا على ما یبدو طر�قة   19العر��ة �ما فیها الفلسفة الیونان�ة المعّر�ة عن الیونان�ة.

م�ة، حیث  إلسالم بتدر�س الكتب على الطر�قة احلقات العلم، فقد قام المتنورون المس�حیون في �نائسه 

ل�قرأ الكتاب من بدایته شارحًا ومعلقًا ومفسرًا، ف�ما �جلس التالمیذ ملتزمین الصمت ما  األستاذ �جلس 

ور�ما تم تخص�ص �عض الوقت في نها�ة الدرس لطرح األسئلة، وفي  لم �طرح علیهم األستاذ سؤاًال. 

ي أورو�ا اسم االسكوالئ�ة  �قة فون الكتاب. وقد أخذت هذه الطر مرحلة الحقة، لعقد نقاش حول مضم

 والئیین (المدرسیین). ة) وسّمي روادها �االسك(المدرس�

، ومر�زها روما، على �امل  ومع الوصول إلى القرن الثالث عشر، سته�من الكن�سة الكاثول�ك�ة

 
 �عد �ضعة قرون للترجمة من الیونان�ة م�اشرة.  س�عودون  19
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لذي في الس�اق المكاني والزماني اأورو�ا الغر��ة تقر��ًا. �معنى أن االسكوالئیین �انوا سادة الفكر 

خالق�ة تتمثل في فرض نظام محدد من  لتبل�غها �انت رسالة أ تحدث عنه. والرسالة التي سعى هؤالءن

ة االقتصاد�ة، أال وهو خالص الروح أو انعتاق  الق�م تخضع له الح�اة العامة وتسخر من أجله الح�ا 

صادي ضمن  االقتتأطیر الفكر  الناح�ة العمل�ةهذا المذهب من  نت�جةالنفس من دنیو�تها. و�انت 

خالقي، فالمفاه�م والعالقات والمشكالت والقضا�ا االقتصاد�ة إنما تطرح وتعالج في اإلطار  اإلطار األ

یرًا ما �أتي طرح القض�ة ذات المضمون االقتصادي على سبیل  األخالقي الذي رسمته الكن�سة. و�ث

 التحلیل االقتصادي.��أي شكل �ة ال عالقة لها و المصادفة، ومن زا

 Thomas Aquinas  )1247  – 1225(  ینياألكوتوما  .1-4-2

  » الالھوتیةالخالصة « بال منازع، و�تا�ه االسكوالئیین زع�م توماس أكو�ناس أو توما األكو�ني هو 

summa Theologica  التي عجز من وراءه  الحكمة الالهوت�ةخالصة �عد �النس�ة للكاثول�ك عمومًا

دالئل األكو�ني على  «المؤلف الشهیر أش�اء من قبیل    هذامن  س  و�ثیرًا ما ُ�قت�لى إضافة شيء أیها.  ع

 .»وجود هللا

واءمة بین النصوص المقدسة و�ین  سعى توما األكو�ني خالل ح�اته الحافلة �التأل�ف إلى الم

�ات األكو�ني استشهادات  آ�اء الكن�سة و�ین فلسفة أرسطو التي وصلت إلى أورو�ا متأخرة. نجد في �تا

�تب أرسطو مشیرًا اقت�اسات متكررة من ن العهد القد�م ومن العهد الجدید، تتلوها سات مكثیرة واقت�ا

أنب�اء بني إسرائیل. ور�ما اقت�س شاهدًا من �الم واحد من  إل�ه �الفیلسوف بدون تسم�ة، و�أنه نبّي من  

قوانین  ین الند األكو�ني سع�ًا واضحًا للمواءمة بك�ار القد�سین أمثال سان أوغسطین. وهكذا نجد ع

ن خالل تفسیر الكتاب المقدس، والقوانین  انین اإلله�ة تعرف ماإلله�ة والطب�ع�ة والوضع�ة. فالقو 

ل فهم أرسطو، والقوانین الوضع�ة هي القوانین السائدة التي ل�س فیها نص  الطب�ع�ة تعرف من خال

   20األقل. دیني أو فلسفي. أو هكذا یبدو على

 
 هذا التعم�م �حاجة إلى مراجعة، ولكنه االنط�اع األولي الذي یتوّلد عند قراءة األكو�ني. 20
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والئیین، بل جاءت معالجته  قتصاد، ال هو وال غیر من االسكي االلم �ضع األكو�ني مذه�ًا ف

�كون اإلنسان مس�ح�ًا صالحًا.   للمواض�ع االقتصاد�ة في س�اق فلسفته األخالق�ة المتمحورة حول ��ف

ل المثال، عندما یبدأ  سبی  فعلى  .»الخالصة الالھوتیة«  المذ�ور آنفاً   وقد اجتهد في ب�ان ذلك في �تا�ه

من �تا�ه آنف   77القسم الثاني من المسألة  عن الب�ع والشراء (الفقرة الثان�ة من  ل مرة الحدیث ألو 

هو «عن اآلثام المرتك�ة في الب�ع والشراء» وأما الفقرة التال�ة  الذ�ر) فإن العنوان الذي س�ختاره للفقرة 

» وهكذا فإن  الر�ااآلثام المرتك�ة في القروض: في إثم  م�اشرة من ذات المسألة فستأتي �عنوان «عن

قرات المذ�ورة هي من "فقه المعامالت" إذا شئت "الفقه" المس�حي والفكتا�ه هذا هو عمل�ًا �تاب في 

 21القول.

إلى   1�اختصار، سنجد في �تا�ه هذا موقفًا واضحًا من الر�ا هو أّن الر�ا حرام أخذًا (الفقرات  

لالهوت�ة واألخالق�ة الفلسف�ة وافرة  دلة اواأل 22) 78من المسألة  4) وعطاًء (الفقرة 87من المسألة  3

، فإنه �سیر �العادة  من الكتاب المقدس ومن آ�اء الكن�سة ومن الفیلسوف. وأما في موقفه من الت�ادل

على خطا المذهب «الطب�عي» ألرسطو، إذ یرى أن الت�ادل إلش�اع حاجة طب�ع�ة هو شيء طب�عي، 

لموقف األكو�ني آنذاك أثرًا سلب�ًا   ه �ان�عتبر الغر�یون أنعي. و وأما الت�ادل من أجل الر�ح فل�س �طب�

ر التجارة من أجل الر�ح دناءة لم �كن �التأكید  لر�ادة األعمال في ذلك الزمن، فتحر�م الر�ا واعت�ا كا�حًا  

 23األحوال.عامًال مساعدًا على تطو�ر العمل التجاري الذي �ان ضع�فًا �كل 

ئًا إلى قض�ة خاسرة من  و�ني ضد الر�ا سیتحول شیئًا فشی األك س�ظهر معنا الحقًا أن جهاد 

الناح�ة العمل�ة، و�لى قض�ة خالف�ة من الناح�ة الالهوت�ة. إذ سیبدأ التمییز بین القروض لألغن�اء  

 
نكلیز في استنطاق �تاب األكو�ني عن دوره في تطور الفكر االقتصادي فس�كون لدیهم ن منهج االلو ات�ع علماء االقتصاد العرب والمسلمی 21

خ، لكننا ال نزال مقصر�ن جدًا في هذا المیدان، إلى الحد الذي دفع ب�عض األورو�یین للظن مادة علم�ة وتار�خ�ة هائلة من �تب الفقه والتار�
 �م للفلسفة األخالق�ة الیونان�ة التي نظرت إلى الر�ا نظرة دون�ة! ة تأثیر قد�أن نشأة البنوك اإلسالم�ة ما هي إال نت�ج

22  Aquinas, Thomas. Summa Theologica. (released 2006).  Translator: Fathers of the English 
Dominican Province. [EBook #19950]. “Project Gutenberg” http://www.gutenberg.org. 

�ستثمر ماًال في البورصة �أنه  ف األكو�ني من قض�ة الت�ادل الهادف للر�ح، ففي ال�ا�ان مثًال، ُینظر للشاب الذي نستغرب موق�جب أال  23
ط في فخ القمار! و�ثیر منا الیوم ننظر �عیني األكو�ني ألولئك الذین یتداولون األسهم لمجرد تحقیق مكاسب من المضار�ة، متهور وآیل للسقو 
ُتشترى المشتقات المال�ة حیث ط، ألولئك الذین �قومون �صفقات مال�ة ال ألجل البناء واإلنتاج ولكن ألجل المال فق ن االزدراءوننظر �شيء م

 . finance for finance�سمى تمو�ل من أجل التمو�ل ، إلى آخر ما هنالك مما �ات للمضار�ة بل ال للتحوطمثًال 



43 

صول على والقروض للفقراء، و�ین القروض لالستهالك والقروض لألعمال، و�ین القروض للح

هات، وستتطور المسألة إلى الحد الذي بُ �ات، وما شاكل ذلك من شُ لكمالضرور�ات والقروض للتمتع �اال

 24تص�ح ف�ه أموال الكن�سة واج�ة االستثمار �شكل او �آخر ف�ما �ش�ه فائدة بال ر�ا! 

 موقف األكو�ني من الملك�ة والسعر والر�ع  -

ن عادًال،  ن �كو ینا، فاعتبر أن السعر �جب أئل �ما رألم �خرج األكو�ني عن أرسطو في أغلب المسا

"مرنًا" إذ رأى أن السعر العادل هو ذلك السعر الذي ال ینطوي على تحقیق   ولكن تعر�فه للسعر �ان

عن الحد، ولكن ما هو ذلك الحد؟ یبدو أن األكو�ني اعتبر أن الر�ح �جب أال یتجاوز حدًا  زائدةأر�اح 

ي بدورها محددة �شكل "طب�عي"  تي ه ، الةاالجتماع� �حافظ على مكانته  ل�ائع أن  �سم�ه "طب�ع�ًا" �كفل ل

ا من حیث الملك�ة فموقفه منها غامض �عض الشيء، اذ �عتبر السعي وراء الثروة خطیئة في القوت  موأ

الذي �عتبر ف�ه نظام الملك�ة السائد في عصره نظامًا "طب�ع�ًا" مرة أخرى. وفي حین أنه حرم الر�ا  

كو�ني مبررًا  �عض الحاالت الخاصة �حیث �ظهر األه من  قرأ ال�عض �طر�قة تؤول موقفكل واضح � �ش

للر�ا، ولكننا لم نقف على ما یثبت ذلك ال من النص األصلي وال من المراجع الثانو�ة المتوفرة لدینا.  

في  رى ال�عض وأخیرًا، ال یرى األكو�ني مشكلة في الر�ع الذي یتقاضاه المالك من المحاصصین، و�

أ�ة حال، فما من شك أنه لم �خرج  ي و�صمه بتبر�ر االستغالل. وعلى  كو�نذلك ازدواج�ة في موقف األ

 عن النظام السائد في عصره والذي �ان �خدمة الملك واإلقطاع والكن�سة. 

 

  

 
، مین ال یرى مشكلة في ال�حث في �تب االسكوالئیین، وهم ��ار الالهوتیین في أورو�العرب المسلمن الملفت أن ال�عض من االقتصادیین ا 24

عن َبداَءات فكر�ة اقتصاد�ة، فإنه �عتبر أن ال�حث في �تب فقهاء المسلمین غیر علمي �ونه مبني على نصوص سماو�ة ال على الفلسفة! 
فات الالهوتیین القدامى �غض النظر عن مصدر أفكارهم، من األرض �انت أم تمح�ص مؤل  ن المؤرخ الغر�ي العلماني ال �مانع فيف�ما یبدو أ
 . من السماء
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 �فهم ما �سمى آل�ة تدفق الذهب �ما فهمها المیر�انتیلیون. .11
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 هید تار�خيمت .2-1

صلنا إلى نها�ة عصر الظالم، و�دأت الح�اة تعود إلى أورو�ا مع عودة األمن والنظام �التدر�ج. ومن  و 

وسیبدأ نمط الح�اة �اتخاذ أشكال جدیدة: ستتوفر ظروف أفضل اآلن فصاعدا سیبدأ �ل شيء �التغیر،  

؛ س�صعد الشعور القومي؛ ألمانيلي أو  لممارسة العمل التجاري؛ س�كتشف األورو�ي أنه فرنسي أو إ�طا

أورو�ا، لتحل محلها    وسته�ط الالتین�ة إلى الدرجة الثان�ة �عد أن �انت لغة التواصل بین المتعلمین في

األلمان�ة هناك. في هذه الفترة س�كتشف �ولومبوس العالم الجدید وسیتدفق المعدن الثمین  الفرنس�ة هنا و 

ة في األسعار لم تعرفها أورو�ا من قبل. وس�فرض �ل ذلك متوال�فاعات  إلى أورو�ا محدثًا موجة من ارت

إقطاع�ات    و�ذا �انت أورو�ا قبل ذلك ع�ارة عن  تحد�ات على أورو�ا على صعید فنون الحكم واإلدارة.

كل منها مكتف�ة بذاتها، و�ذا �ان الملك قبل ذلك راض�ًا ومسرورًا �ما لد�ه من أراٍض وعقارات وخدم  

ة القوم�ة وتنافس الملكّ�ات س�فرض على الملك أن یهتم أكثر �ج�ا�ة الضرائب  النزع   ن صعود وحشم، فإ 

 األقران.  الالزمة ل�سط السلطات ومقارعة

اد عدد موظفیها من البیروقراطیین المدنیین، وهؤالء منهم من سیتخصص  توسعت إدارات الدولة وازد 

عتني �اإلحصاء الالزم لمتا�عة  من س� ومنهم في شؤون الضر��ة ومنهم من س�كّون خبرة في الرقا�ة 

ؤالء في �تا�ة ونشر األوجه المختلفة ألعمال الدولة. ولما �انت الط�اعة قد عرفت وتطورت، وجد ه

في �رار�س وسیلة منخفضة التكلفة لطرح تحلیالتهم وخالصة خبراتهم حول ��ف �جب   آراءهم وأفكارهم

لدفاع عن جماعة أو عن س�اسة أو للهجوم علیها  لوسیلة و�انت  25أن تدار األمور من وجهة نظرهم.

ومنها من �انت موجهة للملك أو الملكة على شكل نصائح بدافع الوالء أو المصلحة. ومن هنا جاءت  

  فهي »  الُقمر�ة«لوساكسون�ة، وأما  چـفي األدب�ات األن  المتداولة pamphleteersكلمة أصحاب الكرار�س

 ماعة. التسم�ة األلمان�ة لذات الج

ولم �كن هؤالء فقط من ینشرون هذه الكرار�س، بل ستجد منهم �عض رجال الدین والقضاة والعلماء 

 
المتخصصون الكرار�س ع�ارة �تب أو مؤلفات أو مقاالت متفاوتة األحجام و�قال إنها �انت غال�ًا غیر مجلدة. ال زال المؤرخون االقتصادیون   25

 منها أن تفتقر إلى الدقة أو المنهج العلمي.ال �ستغرب �كتشفون المز�د منها، وأدب�اتها واسعة و 
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وغیرهم. وألن هؤالء لم �كونوا الهوتیین أو أساتذة حصرًا، حیث �ان �ثیر منهم ینكب في ُقْمرته (غرفته  

ة  �اتهم �الُقْمر�ّ فت أدبین وعر إنهم ُعِرفوا أ�ضًا �الُقمر�الخاصة في منزله) على القراءة والكتا�ة، ف

Cameralism.26   ونظرًا لكثرتهم وتنوعهم، فإن اإلحاطة �أدب�ات الكرار�س غا�ة ال ترام �ما �قول

مؤرخوا الفكر االقتصادي، ونحن نأخذ من مصادرهم الثانو�ة في أغلب األحوال. سنلقي قبل الدخول 

ر االقتصادي، شكلت براعم للفك ت التيلكتا�ا�انتیلي �عض الضوء على أولى ا في األدب الُقمري المیر 

ُوِلَدت، على حد زعم المؤرخین الغر�یین، من رحم الفلسفة األخالق�ة الالهوت�ة األرسطو�ة م�اشرة بدون  

 أي معلمین!
 

 أهم أصحاب الكرار�س األوائل .2-2

 Nicole Oresme) 1382 – 1320(أو ن�كوالس دو ر�م) ( أور�من�كول  .2-2-1

أو موظفًا �بیرًا أو تاجرًا منهمكًا �ملء جی�ه أو صیرف�ًا من الذین  ًا طموحًا بیروقراط�  ا لم �كنأور�م هذ 

سنتحدث عنهم الحقًا، بل �ان الهوت�ًا ممن اعتنوا �أرسطو ودرسوا الر�اض�ات وتنقلوا في المناصب 

بین   ه الحقاً الذي شهر الكنس�ة. و�عد من هذا الجانب شخص�ة اسكوالئ�ة �امت�از، لكن الكّراس 

والزمن الذي نشر ف�ه صّنفه مع أصحاب الكرار�س وقد جاء   De Moneta »دار السك«صادیین  االقت

كتا�ه هذا على شكل أطروحة في النقود، وهذا الموضوع س�أخذ تدر�ج�ًا اهتمامًا متزایدًا و�ص�ح محًال  

 �ة.للخالف حتى یومنا هذا، وهذا سبب �اٍف للتطرق إلى هذه الشخص

إلى "فهرس" هذا الكتاب س�شّك للحظة أنه �تاب قد�م  رء نظرة سر�عة قة إذا نظر الملحق�في ا

لكن لن �ظهر له فورًا أنه �تب مما �قرب من س�عمئة عام، فقد اعتدنا من الكتب القد�مة أن تتطرق  

اد�ة.  ض�ة اقتصلألفكار االقتصاد�ة �المصادفة، �أن نجد فقرة أو صفحة أو ر�ما فصًال أو اثنین عن ق

 لحدیث عن النقود وما یتصل من شأنها �السلطة.اب فمكرس لا هذا الكتأم

 
ومنها جاءت �لمة �امیرا: الغرفة المظلمة التي استخدمها ابن الهیثم في محاكاة آل�ة الرؤ�ة التي  من الواضح أن الكلمة عر��ة األصل، 26

 مهدت الختراع الكامیرا. 
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 27لننظر في مكونات هذا الكّراس قلیًال وال حظ عناو�ن الفصول المشار إلیها �سهم:

I.  لماذا اخترعت النقود؟ 
II. مادة النقد 
III. عن تنوع المواد والس�ائك 
IV. عن شكل النقد 
V. على �اهل من �قع واجب سك النقد؟  
VI. ؟ك النقدمن �متل 
VII. لسك؟ ع تكلفة اعلى من تق 
VIII.  عن التبدالت في السك    
IX. تبدیل الشكل 
X. تبدیل النس�ة 
XI. تبدیل االسم 
XII.  تبدیل الوزن 
XIII. تبدیل المادة 
XIV. .تغییر التر�یب 
XV.  في أن الر�ح المتحقق لألمیر من تبدیل النقود غیر عادل  
XVI. في أن الر�ح من تبدیل النقود غیر طب�عي    
XVII.   االر�ح أسوء من الر في أن ذلك�     
XVIII. هذا التبدیل في النقودر�م أمثال في وجوب تح   
XIX. عن �عض المزا�ا المتحققة لألمیر من تبدیل النقد   
XX. عن المساوئ عل المجتمع �كل 
XXI. عن المساوئ �النس�ة لجزء من المجتمع 
XXII. ف�ما إذا �ان للمجتمع أن �قوم �مثل هذا التبدیل 
XXIII. حجة لألمیر بتبدیل النقد 
XXIV.  استنتاج رئ�سيجواب على الفصل السابق و 
XXV. ام الطاغ�ة من المحال ن دو في أ 
XXVI. في ان أخذ الر�ح من تبدیل النقود یؤذي الخالفة الملك�ةF

28 

 
 االنترنت، من موقع معهد میزس. أور�م على ر الیوم نسخة مجان�ة من ترجمة عن الالتین�ة لكتاب تتوف 27

28  Oersme, Nicholas. (1956). (Translated from the Latin with Introduction and Notes by Charles 
Johnson). The De Moneta of Nicholas Oresme and English Mint Documents. Oxford. THOMAS 
NELSON AND SONS LTD. 



53 

الحظ اوًال أنه بدأ �أر�عة عشر فصًال جم�عها یوحي أن �تا�ه �تاب �كاد �كون �تا�ًا فّن�ًا في سك النقود،  

 ذ�اء من أور�م.  وضوع و�خاطب األمیر، وهذاسیدخل في الم  XVولكنه بدًء من الفصل  

لتأكید، سیتّضح للقارئ ه�منة َنَفس أرسطو على الكتا�ة، ولكن القض�ة التي �انت محل ا� 

وخالصة موقف أور�م من هذه القض�ة أن   ،debasementتر�یز أور�م هي غش المسكو�ة النقد�ة 

ر�ا إثم ورذیلة  ال  أن  االسكوالئییننتذ�ر من  غش المسكو�ات غیر أخالقي وغیر عادل وأسوأ من الر�ا، ول

شّد العقو�ة في الدن�ا (النفي) واآلخرة (لهیب جهنم). على أ�ة حال، �قول ال�احثون  �ستحق مرتكبها أ

الغر�یون أن أور�م لم �كن أول من تحدث عن هذه القض�ة بل عندهم أن أول من �تب عنها، وعن  

ر�ه  چ«نون قاة نه اقترب من ص�اغیرن�كوس، و�قال أ�شهیر �و عالقتها �القوة الشرائ�ة، هو الفلكي ال

و�ذ�ر آخرون شخص�ة اس�ان�ة غامضة �ادت تضع   29(النقود السیئة تطرد الجیدة من التداول).  »شام 

الص�غة األول�ة في النظر�ة الكم�ة في النقود، فقد الحظ هذا الرجل أن السلع في إس�ان�ا تكون أعلى  

ذلك عالقة   إس�ان�ة واستنتج منرنسا �المقارنة مع منها في فرنسا عندما تكون تقّل �م�ة النقود في ف

 ألسعار واألجور.  بین ندرة النقود و�ین مستوى ا

 Jean Bodin)  1596 – 1530جان بودان ( .2-2-2

على الرغم من أن شهرة بودان أتت من المذهب الذي أسسه في "س�ادة الدولة" فإن مؤرخي الفكر  

رد على فرض�ة مال�سترواكت �ّراسًا خصصه لل  1568عام    االقتصادي �حتفون �ه لسبب آخر. فقد نشر

Malestroict  جهة    و�ین الذهب والفضة من  ،القائلة �عدم حدوث تغیر في العالقة بین السلع من جهة

مال�سترواكت  أخرى ف�ما �خص الوزن ونس�ة المعدن الثمین في خل�ط المسكو�ات الفرنس�ة. یبدو أن

صة تحلیله في وث�قة  ي فرنسا، فوضع خالي عن سبب ارتفاع األسعار فهذا �ان قد �ّلف رسم�ًا �التحر 

 مشهورة ومن الملفت أن �قوم قاٍض �الرد على بیروقراطي متخصص في الشأن النقدي.

 
یها، �حیث أن الق�مة الفعل�ة السیئة �انت المسكو�ات التي تالعبت السلطة التي أصدرتها بنس�ة المعدن الثمین ف  ام، النقودر�ه شچفي زمن   29

یئة أ�ضًا �سبب التزو�ر أو �سبب للمسكو�ة بوصفها معدن ثمین تكون أقل من الق�مة الرسم�ة التي تتداول فیها. �مكن أن تكون المسكو�ة س
یرن�كوس �المقر�زي و�و ر�ه شام في اإلشارة إلى هذا القانون �ل من أور�م و چواف، أو �سبب االهتراء. سبق دًا من الحقطع أجزاء صغیرة ج

 وغیرهم.
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على أ�ة حال، ملخص فكرة مال�سترواكت هو التالي: إذا أخذنا �االعت�ار الق�مة "الحق�ق�ة"  

 حق�ق�ة للم�ادلة بین الذهب التي تم غشها فإن الق�م الللذهب والفضة، �معزل عن ق�مة المسكو�ة 

وأما الق�مة    هو غش النقد.  والفضة و�ین �ق�ة السلع لم تتغیر، و�التالي فإن الذي أدى الرتفاع األسعار 

الحق�ق�ة للذهب والفضة فلم تتغیر. وهكذا یرّد مال�سترواكت ارتفاع األسعار إلى غش النقد. توقف 

االنتشار في تلك األ�ام   ّ�ما أنه �ان ممارسة واسعةة ولم ینِف حدوث الـغش السبودان عند هذه النقط 

 ولم �كن ذلك خف�ًا عن أحد. 

في األسعار النسب�ة بین �عض السلع و�ین �عض  لكّن بودان رفض فكرة أن حدوث تغیرات 

ودان �عدد  األراضي �مكن تفسیره ب�ساطة من الـغش الذي تعرضت له خل�طة النقود الفرنس�ة. وجعل ب

سعار �عیدًا عن قض�ة غش النقد ولكنه و�مالحظة دق�قة  من وجهة نظره الرتفاع األ األس�اب الممكنة

یتعلق �مقدار ما یتوفر من نقود و�سوق لذلك عّدة أمثلة من   تفاع األسعاریرى أن السبب األول الر 

وا حد من انتصاراتهم التي عاد التار�خ ومن االنجیل فیذ�ر أن الرومان عانوا من ارتفاع األسعار في وا

م�ات �ثیرة من الذهب و�ذ�ر ��ف تسببت هدا�ا الملكة بلق�س للملك سل�مان  فیها مظفر�ن ومحملین �ك

 أص�ح أكبر من عدد السكاكین!   والآللئار السكاكین ألن عدد الجواهر فاع حاد �أسع�ارت
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 Mercantilismالمیر�انتیل�ة  .2-3

 شوء المیركانتیلیةتمھید تاریخي لن .2-3-1

لر�ا، و��ف أن الكن�سة عمومًا سارت على خطا الفلسفة  توماس أكو�ناس من ا مر معنا سا�قًا موقف

األخالق�ة ألرسطو وعلى خطا االنجیل في رفض الر�ا، ومر معنا ��ف �انت النظرة إلى التاجر ال 

. الكن�سة عمومًا  وه إن لم �كن دنیئاً تبتعد �ثیرًا عن النظرة إلى المرابي فالتاجر �أقل األحوال شخص مشب

ده �انوا یتوجسون من انتشار الكثیر من النقود في أیدي الناس ألن في ذلك مفسدة األكو�ني ممثًال لعهو 

عظ�مة، إذ ستفتح األبواب أمام الخّطائین للغرق في آثامهم �معونة النقود. لكن هذا الموقف من الكن�سة  

یث  القرن السادس عشر. حول أورو�ا في منتصف اقعُا جدیدًا مع دخإزاء النقود سیواجه مع الزمن و 

ستبدأ االكتشافات الجغراف�ة الكبرى وسیتدفق الذهب إلى أورو�ا من العالم الجدید وسیزداد عرض النقد 

�معدالت لم تخطر على �ال األكو�ني. ستبدأ األسعار �االرتفاع �التدر�ج وتزدهر األعمال وستتكون  

دود و�سط السلطان، وهكذا �التسّلح وحما�ة الحس�ة للدولة الراغ�ة ر ذات ثقل مهم �النط�قة من التجا

تتفق مصالح الملوك الطامعین في المال مع مصالح التجار الطامعین بتسخیر السلطة لمصالحهم، بل  

سیتحول الملوك أنفسهم إلى صناع س�اسات اقتصاد�ة وتجار�ة وصناع�ة. وهذا التالقي بین مصالح  

رو��ة؛ السّ�ما في ظل ظهور المدن  ثر على الذهن�ة األو ر س�كون له عمیق األ حكومة ومصالح التجاال

األمم وتزاید قوتهم ونفوذهم وما رافق ذلك من تغیرات. و�نا لمحنا سا�قًا إلى التطورات التي شهدتها  

ولة القوم�ة أورو�ا على أعتاب نها�ة عصر الظالم. وذ�رنا ��ف تراجع االقطاع لحساب نشوء الد 

لتجار و�دا الموقف األخالقي من هؤالء �التبدل، و�رز  التطور نشأت ط�قة ا ة، و�التوازي مع هذاالمدن�

منهم �عض أصحاب الكرار�س (الُقْمرّ�ین) الذین عملوا على نشر أدب�ات تروج لفكرهم التجاري، وتحّث  

صناعة المحل�ة، بتأمین الحما�ة لل  الدولة القوم�ة على رعا�ة مصالحهم بلبوس قومي، مطالبین تارةً 

ر�ة ضد المنافسة األجنب�ة. ُصّنفت هذه األدب�ات ف�ما �عد تحت اسم النظام  ة �إعانة صناعة تصدیوتار 

المیر�انتیلي (التجاري) أو الفكر المیر�انتیلي، على أن المیر�انتیل�ة أوسع وأعقد من هذا المعنى، وهي 

 ال تزال محل جدل متجدد حتى الیوم.  
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 عامة للفكر المیركانتیليالمالمح ال .2-3-2

الفكر االقتصادي المیر�انتیلي على مدى مرحلة زمن�ة طو�لة امتدت من حوالي بدا�ة  ر ظه

القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر، ولكن طروحاتهم األكثر تقدمًا ظهرت خالل 

ماعة عّرفت نفسها بهذا لي فإننا ال نقصد ج . وعندما نتحدث عن الفكر المیر�انتی1750–1650الفترة  

فقًا عل�ه. لكن �مكن القول �أنهم أصحاب أفكار معینة ه�منت على  ف أو حددت لنفسها منهجًا مت الوص

الفكر األورو�ي في الس�اق االقتصادي لفترة طو�لة، و�ن لم �قوموا بتأس�س مذهب موحد على أسس  

د، �ونها  ذي سینتقد طروحاتهم ف�ما �عتعود آلدم سمیث ال المیر�انتیلیین� راسخة. و�بدو أن تسمیتهم 

الحظ مار�س أن ط�قة التجار في تلك الحق�ة مذه�ه �ما سیتبین معنا الحقًا. وقد  على تناقض تام مع  

زاء االرستقراط�ة االقطاع�ة.  إمن تار�خ أورو�ا بدأت �التحالف مع الحكومة ل�حقق �الهما توازنًا 

  لتمر�ر س�اسات دعم التجارة. والتاجر �حتاج دعم الحكومة االقتصاد�ة للتاجر فالحكومة تحتاج القوة 

االقطاعي. إذا قام الملك بتسهیل دخول   »النبیل«فال الحكومة وال التاجر یرغ�ان أن �كونا تحت رحمة  

الذهب عبر التجارة ستزدهر األعمال وتتسع القاعدة الضر�ب�ة، وهذا �الض�ط ما تحتاجه الحكومة أو  

  �حتاجه الملك. ما

، و�رى ال�عض أنه في تلك المرحلة ةالمیر�انتیل� في الحق�ة لقاء المصالح هذا �ات واضحًا 

س�اسي في الذهن�ة األورو��ة. فاالقتصاد لم �عد مجرد علم �عنى �س�اسات  �الذات ولدت فكرة االقتصاد ال

اقتصاد�ة �عینها. وهكذا فإن علم  زراع�ة وصناع�ة وتجار�ة بل �التقاء مصالح الدولة مع ط�قة أو فئة 

علم  «أو، �ما یرغب مار�س،  »اقتصاد س�اسي«علم اقتصاد وحسب بل أص�ح علم االقتصاد ل�س 

على أ�ة حال، �مكن تقس�م الفكر المیر�انتیلي إلى مرحلتین: المرحلة .  »ي البورجوازي االقتصاد الس�اس

حتى نها�ة القرن السادس عشر، ومرحلة النضج  الم�كرة من انتشاره في أورو�ا، ال سّ�ما في إس�ان�ا 

القرن   ن حوالي منتصفیدًا، وهي الفترة الممتدة مي ظهرت فیها األفكار المیر�انتیل�ة األكثر تعقالت

السا�ع عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر. وجد المیر�انتیلیون األوائل ضالتهم في المعدن الثمین  

bullionالوحید للثروة، وال   �كل تأكید، �ان الشكلالثمین، والذهب تحدیدًا  ، و�النس�ة إلیهم، المعدن

 ون ذه�ًا أو فضة.شيء �ستحق اكتنازه ومراكمته إال المعدن الثمین أو النقود عندما تك
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فقوة األمة هي �قدر ما تمتلكه من المعدن البّراق، والسبیل الوحید لتنم�ة الذهب هي التجارة.  

لى داخل الحدود. ولكن، تمتلكه األمة من نقود. فالتصدیر �جلب الذهب إ �التجارة �مكن مضاعفة ما

ة و�س�طة: على الدولة أن تسعى فإن الوصفة جاهز د یؤدي إلى خروجه. ولذلك �المقابل، فإن االستیرا

لتحقیق میزان تجاري را�ح من خالل التصدیر �قوة من جهة، وأن تمنع استنفاد مخزونها من الذهب  

ل السیولة وعدم خروجها، تز�د یراد من جهة أخرى. فعندما تحرص الدولة على دخو من خالل االست

ى ز�ادة التصن�ع، وز�ادة التصن�ع توّلد فرص ، فیز�د اإلنفاق، وز�ادة اإلنفاق تشجع عل السیولة في البلد 

ال ولتحقیق ذلك  30العمل. �اختصار، تدفق السیولة الذهب�ة إلى الداخل یؤدي إلى النمو واالزدهار.

ر اتخاذ إجراءات إلى الخارج، حتى لو استلزم األم الذهب وحسب، بل ین�غي منع تسّر�ه�كفي دخول 

 ن یثُبت عل�ه ُجرم نقل الذهب خارج الحدود.حادة من قبیل فرض عقو�ات صارمة على م 

دأب المیر�انتیلیون على ابتداع أسالیب قانون�ة تارًة و"ذ��ة" تارة أخرى لجذب الذهب األجنبي  

ومن   devaluationنون�ة تخف�ض سعر الصرف است�قاءه في السوق المحل�ة. فمن األسالیب القاو 

. �اإلضافة إلى ذلك، debasementین في المسكو�ة األسالیب الملتو�ة التالعب �مقدار المعدن الثم

مستورد النبیذ  شجعوا المستوردین المحلیین على سداد ثمن مستورداتهم عینًا ال نقدًا. فقد ُ�طلب مثًال من  

. وهكذا �مكن تلب�ة احت�اجات البلد من  aكافئ في الق�مة من القماأن �سدد ثمن مستورداته �مقدار م

یولة. �التأكید، لم تلجأ �افة البلدان والممالك األورو��ة إلى هذه الوسائل بنفس  النبیذ بدون فقدان الس

كثر تطرفًا في تطبیق هذه الس�اسات. فرضت االلحاح، لكن اس�ان�ا �انت البلد األورو�ي الذي �ان األ

في  ذهب، فأدى ذلك إلى تحولها إلى مثال شهیر�ا رقا�ة دق�قة على تطبیق تدابیر منع تسّرب الإس�ان 

تحقیق الس�اسات عكس أهدافها �ما سنرى.  في تلك األ�ام انتشر الغش في النقد الذهبي. والغش �مكن 

ر الَهَوس خبیث، وفوق ذلك �ان هناك التزو�ر أ�ضًا. وانتشأن �كون وراءه حكومة فاسدة أو صیرفي 

 ب. �التأكد من سالمة المسكو�ات من العی

 

 
 . flow mechanism-specie theآل�ة تدفق الذهب النقدي  اشُتِهرت هذه الفكرة �اسم 30
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ت نت�جة الغش والتزو�ر والفساد، ولم �كن ل�خطر  وظن الناس أن تقل�ات سعر الصرف �ان

ائل  ب�الهم تأثیر حر�ة المیزان التجاري على سعر الصرف في ذلك. بل إن �عض المیر�انتیلیین األو 

ك السائد  احر�ة میزان المدفوعات، أي �عكس اإلدر ظنوا ألن مراق�ة سعر الصرف تمكنهم من ض�ط 

المیزان التجاري ول�س سب�ًا، األمر الذي انت�ه إل�ه  الیوم في أن سعر الصرف هو نت�جة لحر�ة 

لى السعي على أ�ة حال، قادتهم هذه المعتقدات حول سعر الصرف إ المیر�انتیلیون في مرحلة الحقة.

دید على ضمان أن ق�مة النقد تكافئ ما ینطوي عل�ه  التش لتحقیق استقرار معدالت الصرف من خالل

معدل الصرف مجرد انعكاس للتناسب بین العملتین المبني على ما یث �كون حمن معدن ثمین، � 

هذا النهج،  تحتو�انه من ذهب. و�رى الكثیرون أن الفضل �عود للمیر�انتیلیین، من خالل ات�اعهم ل

ن التاسع عشر  ذهب التي سادت النظام النقدي الدولي خالل القر للتمهید إلى ظهور ما �سمى قاعدة ال

 األولى. وحتى الحرب العالم�ة

من أهم االنتقادات التي تعرض لها المیر�انتیلیون أن تدفق الذهب سیؤدي إلى ارتفاع األسعار،  

ألسعار، نوع من عالقة بین �م�ة الذهب المتداولة و�ین اولكن المیر�انتیلیین �انوا على وعي بوجود 

قرار من خالل ز�ادة عرض یت األسعار أو دفعها �اتجاه االست إال أنهم اعتقدوا أنهم قادر�ن على تثب

النقد �ما یؤدي إلى ز�ادة في عدد الم�ادالت، طمعًا في أن یرفع ذلك من مستو�ات التشغیل وفرص 

عدن األصفر أّثر في  ون صاعد، ولعل افتتان �عض المیر�انتیلیین �المالعمل لینطلق النمو في حلز 

�منع من إساءة الظن �ك�ار المستفیدین من  بهذه الطر�قة، وال یوجد لدینا ما  اتجاههم لتبر�ر التمسك �ه  

تدفق الذهب، ألن هؤالء س�قدمون حجج ذات ص�غة وطن�ة للحفاظ على تدفق الذهب إلى خزائنهم.  

 و�ل�ه ننتقل م�اشرة.حقًا من �طرح وجهة نظر مختلفة حول سعر الصرف. س�أتي منهم ال

  Sir Thomas Mun) 1641 – 1571لیزي: توماس ُمن (چالنموذج اإلنـ .2-3-3

حّول توماس ُمن، أحد أهم وأشهر زعماء المیر�انتیل�ة، فكرة المیزان التجاري الرا�ح إلى شعار استمر  

و�عّده سا�ع عشر. هذا الرجل �تب �ثیرًا في الشأن االقتصادي، رائجًا حتى حوالي منتصف القرن ال

قد �ان مدیرًا لشر�ة الهند  �ًا، فوائل. الرجل لم �كن عاد مؤرخوا الفكر االقتصادي آخر المیر�انتیلیین األ
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الشرق�ة التي اتهمت �إرهاق المملكة البر�طان�ة �مستورداتها في ظل �ساد شدید عانت منه األمة عام  

حوار حول التجارة  «لفه الشهیر كن ُمن وقف �قوة �رجل ذو رؤ�ة و��مان �الدولة ونشر مؤ ، ل1620

-A Discourse of Trade from England unto the East »وجزر الھند الشرقیة چلتراـإنبین 

Indies.  والتي تر�زت وتمحورت  »وسیلة إثراء األمة«والذي تحدث ف�ه عن رؤ�ته حول  1621عام

ما �اقي  میزان تجاري را�ح وأ  لس�اسة األهم هي ضمانن تز�د الصادرات عن الواردات. فاحول ضمان أ 

 ة �أحسن األحوال. الس�اسات االقتصاد�ة التصح�ح�ة فال تعدو أن تكون ثانو�

بّین ُمن خطأ فكرة أن حر�ة سعر الصرف هي التي تسبب الصعو�ات للمیزان التجاري، و�ین  

، وذهب إلى أن  التغییر والتزو�ر، �ما ظن من س�قه من المیر�انتیلیین  خطأ االعتقاد �أنها ناجمة عن

ى میزان را�ح ول�س رف یتم من خالل الحفاظ علر الصمعالجة القلق الناجم عن عدم استقرار سع

العكس. ولتحقیق ذلك ال بد من فتح األبواب للصادرات و�غالقها أمام المستوردات �شتى الوسائل  

علینا أن نب�ع «: England's treasure by forraign tradeاس ُمن في مؤلفه الممكنة. و�تعبیر توم

یبدو الكثیر من الفكر الجدید في هذا الكالم، لكن قد ال   31»الغر�اء أكثر مما نستهلكه من ق�مة منتجاتهم سنو�اً 

إدارته الذي مّیز ُمن عن سا�ق�ه �ان التر�یز على صافي التدفق ول�س التدفق. ففي س�اق دفاعه عن 

النظر �عین واحدة إلى التجارة الدول�ة، فالمهم ل�س  لشر�ة إ�ست إند�ا، رّد على منتقد�ه بوجوب عدم 

تفوق الصادرات الواردات، وال �أس أن �كون حجم األخیرة في ازد�اد ما  م الواردات، بل المهم أن حج

ن الذهب والفضة �اتجاه الهند تحقق ذلك. والحق�قة أن الشر�ة المذ�ورة تسببت بتسّرب مقادیر هائلة م 

الدفع الدولي في جنب�ة التي �انت في �ثیر من األحوال منتجات رفاه�ة، فللحصول على المنتجات األ 

ام �ان �الذهب ول�س �النقود الورق�ة، وتصدیر الذهب بهذه الطر�قة لشراء ما لدى الهند أمر تلك األ�

تقدات السائدة، فمن الطب�عي والحال هذه أن لم ُ�سمع �ه من قبل، وهو على تضاد صارخ مع المع

د�ة التي  في تعمیق األزمة االقتصا د �است�اء لدور الشر�ة، واعتقدوا أن نشاط الشر�ة ساهمینظر العدی

 جثمت لفترة مزعجة على صدر االقتصاد البر�طاني. 

 
31   Mun, Thomas (1895). England's treasure by forraign trade. Macmillan and co. New York and 
London. E-book Retried from 
“https://en.wikisource.org/wiki/England%27s_treasure_by_forraign_trade” 

https://en.wikisource.org/wiki/England%27s_treasure_by_forraign_trade
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لي؛ اقترح ُمن مجموعة اجراءات عمل�ة أهمها: حظر المستوردات التي یتوفر منها بدیل مح

اتهم الكمال�ة أكثر من نظیرتها المستوردة؛ منتجلیز چنـالتأثیر على الذوق المحلي �حیث �ستلطف اإل 

ات المحل�ة المعدة للتصدیر؛ رفع أسعار المنتوجات اإلنـچلیز�ة  تخف�ض ضرائب التصدیر على المنتج

راضي الزراع�ة بهدف  المصدرة إلى الجیران الذین ال غنى لهم عنها؛ العنا�ة �الزراعة واستصالح األ

الشحن ال�حري لحاجة إلى المنتجات الزراع�ة األجنب�ة؛ وأخیرًا، حصر  رفع اإلنتاج�ة الزراع�ة وتخف�ض ا

 ـچلیز�ة. �السفن اإلن

 النموذج الفرنسي: الكولبیریة وأصداؤھا في أوروبا .2-3-4

رن السا�ع عشر �اعتماد قام وز�ر المال�ة الفرنسي ذائع الصیت، �ولبیر، في النصف الثاني من الق

�المتطرفة، لضمان الحفاظ على میزان تجاري را�ح.  كن وصفها  سلسلة من اإلجراءات الحمائ�ة، التي �م

ترّ�زت الس�اسات الكولبیر�ة، نس�ة السم الوز�ر المذ�ور، على تشج�ع الصناعة الوطن�ة  �اختصار شدید  

واد األول�ة و�عفاءها من الرسوم مع منع إعادة  ودعم تنافسیتها، مع حوافز من قبیل تسهیل استیراد الم

ولم �فت قطار لتجار�ین.  ا تم تصن�عها. �انت الس�اسات المذ�ورة عدائ�ة تجاه الشر�اء اتصدیرها إال إذ 

الحمائ�ة اي بلد أورو�ي مهم، فقد اشترع البر�طانیون قوانین جدیدة للتجارة ال�حر�ة تكاد تكون نوعًا من  

ا من خدمات مزا�ا  رة ال�حر�ة، مانحین أساطیلهم التجار�ة وموانئهم وما یرت�ط به"البلطجة" على التجا

عدائ�ة، حیث ألزموا �ل مستورد یرغب �جلب  لقوانین الخاصة. تالها خالل عقدین من الزمن مز�د من ا

، �ضائع من وراء ال�حار إلى أورو�ا أن �فّرغ الحمولة في میناء بر�طاني قبل شحنها إلى تجار الجملة

دید من الخدمات المكّملة للتجارة الدول�ة  األمر الذي أّمن للبر�طانیین هوامش مر�حة بال مجهود في الع

التحمیل وما یتشا�ك معها من خدمات، وأص�ح للموانئ اإلنـچلیز�ة مكانًا  والتفر�غ و مثل خدمات التأمین  

  32متمیزًا وشهرة واسعة.

 
من مر�زها العسكري الدولي في ردع تلك الدول التي تفكر �اتخاذ اجراءات معاكسة ة استفادت مما ال شك ف�ه أن االمبراطور�ة البر�طان� 32

 �ا�ان أوى غرار ما نراه هذه األ�ام من حروب تجار�ة �شنها ترامب أمیر�ا على شر�اءه التجار�ین، سواء الضعفاء عسكر�ًا وس�اس�ًا �العل

 المشاكسین �الصین.
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لعمالة ت المذ�ورة، بل عملوا على تشج�ع استیراد اولم �كتف المیر�انتیلیون عمومًا �اإلجراءا

المیر�انتیل�ة الفرنس�ة  ًا تحاش�ًا الستیراده من حیث ُینَتج. وهكذا نرى أن ث یتم اإلنتاج محل�الماهرة �حی

 اتخذت لنفسها ص�غًة أو مدخًال صناع�ًا، ف�ما اتخذت المیر�انتیل�ة البر�طان�ة مسارًا تجار�ًا.  

 المنافسة:الحمائیة و .2-3-5

القضاء على المنافسة. فقوانین اإل�حار  لترا فكرة حما�ة الصناعة الوطن�ة إلى فكرة چتعدى سلوك إنـ

ًا لم تكن مجرد وسیلة لتحقیق �عض األر�اح من الس�طرة على هوامش النقل  حن التي ذ�رناها آنفوالش

سطول الهولندي، المنافس والتأمین وما یتصل بها من خدمات تفر�غ وتحمیل، بل �انت موجهة ضد األ

اء ذلك �ان وطن�ًا، ولكنه لم �كن وطن�ًا خالصًا، بل إن  ال�حري األكبر. ومن المؤ�د أن الدافع من ور 

من وراءه �انت التضییق على المنافس الهولندي وترس�خ اله�منة ال�حر�ة البر�طان�ة، وقد نجحت الغا�ة  

ن السا�ع عشر. ولجأ األورو�یون عمومًا إلى تعز�ز  �الفعل بتأس�س موقع تجاري متمیز مع نها�ة القر 

مزا�ا خاصة   خالل إنشاء شر�ات احتكار�ة للتجارة الدول�ة، إذ رأوا أن إعطاء مراكزهم الدول�ة من

 لالحتكارات الوطن�ة س�مكن بلدانهم من مواجهة المنافسین الدولیین.  

البر�طان�ة التي تم تأس�سها في واالحتكار األكثر شهرة في هذا الس�اق هو شر�ة إ�ست إند�ا 

جها ت�اعًا في عدد من البلدان األورو��ة مثل فرنسا  تنساخ نموذ التي تم اسبدا�ة القرن السا�ع عشر، و 

هولندا. و�ان ذلك من وجهة نظر المیر�انتیلیین أفضل وسیلة لعمل التجارة الدول�ة �ما �ضمن المصالح  و 

ید، فقد سعى المیر�انتیلیون عبر س�اسات متنوعة إلى تسهیل  الوطن�ة. لم یتوقف األمر عند ذلك �التأك

 تكنولوج�ا واألیدي الماهرة. استیراد ال

ول الغر��ة حتى یومنا هذا، فقوانین مكافحة االحتكار التي  ال یزال هذا السلوك مشاهدًا في الد 

ت منها لتمكینها  تهدف إلى ص�انة المنافسة في السوق المحل�ة عادة ما یتم إعفاء �عض �بر�ات الشر�ا

عدم التزام الشر�ات األجنب�ة �المعاییر البیئ�ة   من منافسة نظیراتها الدول�ة. و�ثیرًا ما تستخدم حجج

مواصفات أو معاییر بیئ�ة وطن�ة) واألخالق�ة (استخدام األطفال دون سن محددة في  (منتج مخالف ل

إدخال منتجاتها إلى السوق المحل�ة،   عمل�ات اإلنتاج) في استصدار ما یلزم من قوانین لحرمانها من
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ة، إذا جاز التعبیر، تقتضي حصول المستهلك على سلع أرخص على الرغم من أن المصلحة الوطن�

ن إلجائه الستهالك البدیل المحلي األغلى ثمنًا. من الواضح �التالي مدى وصول أصحاب هذه  بدًال م 

على األقل، لم یتغیر العالم �ثیرًا من الفترة  االحتكارات إلى مراكز صنع القرار. من هذه الزاو�ة 

 المیر�انتیل�ة. 

 

 كانتیلیین من األجورالمیرموقف  .2-3-6

على الرغم من إدراك المیر�انتیلیین ألهم�ة الید العاملة الماهرة في س�اق تدع�م تنافس�ة ور�ح�ة الصناعة  

لكفاف، وجاؤوا على ذلك �مبررات  الوطن�ة، إال أنهم رأوا أن من األفضل أال تز�د األجور على حد ا

ّ�ال �طب�عته إلى الكسل  فافه س�فسد هذا العامل المسخ�فة من قبیل أن إعطاء العامل ما یز�د عن �

والتبذیر! و�التالي فمن األفضل أال �كون مع العامل فضٌل من نقود لئال �عمد إلى اإلسراف في شراء 

 جّره ذلك من غ�اب عن العمل. الكحول والدخول في حاالت الكسل والثمالة وما �

حة إنتاج�ة،  جة لتجدید قوة عمله هو مصلوهكذا، فإن عدم إعطاء العامل ما یز�د على الحا

وهو من مصلحة العمل �شكل أو �آخر، و�التالي هو مصلحة وطن�ة! �عكس ذلك بوضوح النظرة  

الطر�ف أن فكرتهم حول العالقة   المیر�انتیل�ة الدون�ة للعمال وه�منة ذهن�ة المنافسة التجار�ة. لكن من

العمل المنعطف إلى  تاج أول نسخة من منحنى عرض بین مقدار األجر ومقدار العمل قادتهم إلى إن

 الوراء، والذي ال یزال یدرس في �تب م�ادئ التحلیل االقتصادي الجزئي حتى یومنا هذا.

أنه �عد ارتفاع األجور فوق  تقول هذه النظر�ة التي القت رواجًا �بیرًا في القرن الثامن عشر

ى صاعد  �تحول من منحنعرض العمل و  فینعطف منحنىحد معین یبدأ عرض العمل �التراجع، 

�االتجاه الشمالي الشرقي تعبیرًا عن ارتفاع عرض العمل مع ارتفاع األجر، إلى منحنى صاعد �االتجاه  

التخف�ف من عدد ساعات العمل مع  الجهة الشمال�ة الغر��ة، تعبیرًا عن میل العمال إلى -المعاكس 

 ارتفاع أجر الساعة. 
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 یكیات السكانالمیركانتیلیون ودینام .2-3-7

أس�اب موضوع�ة لهذه النظرة للعمل واألجور، فأورو�ا في ذلك الوقت ما زالت مجموعة من هناك 

التجاري �انت  االقتصادات الزراع�ة، والرأسمال�ة الصناع�ة التي بدأت �النهوض على أكتاف الرأسمال  

اري. نتاج الصناعي والتج�حاجة للمز�د والمز�د من عنصر العمل لتحقیق أهدافها في التوسع في اإل 

فالمنافسة تحتاج المز�د من اإلنتاج، وهذا األخیر �حتاج مز�دًا من العمل، ولكن تشغیل المز�د والمز�د 

ر الذي قاد المیر�انتیلیین إلى نظر�ة  من العمال �حتاج إلى بناء المز�د والمز�د من رأس المال. األم

ة العمال على االنجاب، �حیث ال  ك ضرورة لتشج�ع ط�ق فر�دة في دینام�ك�ات السكان. فقد رأوا أن هنا

 �قل معدل االنجاب عن معدل نمو راس المال. فال ق�مة لنمو رأس المال بال نمو مرافق في العمل. 

ل ولكن االستفادة منه مرهونة بنمو رأس الما �طر�قة أخرى، نمو العمل هو مفتاح االزدهار

�إنتاج ورشات أكثر وورشات أكبر  ، ال �كفي أن نقوم (وعنصر األرض أ�ضًا). فعلى سبیل المثال

إلنتاج المز�د من النس�ج، اذ ال بد من توفر المز�د من العمال والمز�د من القطن، وهذا األخیر �ستوجب  

 33مز�دًا من اإلنتاج�ة الزراع�ة. 

 

 William Petty )1623 –  1687( یتي پل�ام وِ 

هذین المجالین في جامعتي أو�سفورد ستاذ�ة في درس الطب والتشر�ح والموس�قا وشغل مناصب أ

حیث تم تكل�فه    1651. ثم تم تعیینه ضا�طًا طبی�ًا برت�ة عال�ة في ج�ش �رومو�ل عام  »ر�ه شام«چو

  » كرومو�ل«جنود  تستخدم في دفع تعو�ضات ) التي س 1658 - 1655(  اإلیرلند�ة�مسح األراضي 

و نفسه إلى واحد من ��ار مالكي األرض!  ال تحّول هوممول�ه، ومع الخبرة التي �ونها في هذا المج

 وقضى معظم ما �قي من ح�اته في إدارة ممتلكاته العقار�ة ومتا�عة مشكالتها القانون�ة. 

 
 ة إلى الكثیر من المواد األول�ة، و�ن لم �كن من التجارة فمن نهب المستعمرات.حقًا �حاجالرأسمال�ة الصاعدة ستكون ال 33
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رف الطب�ع�ة التي �ان معظم مؤسسیها  یتي في انتشار الجمع�ة الملك�ة إلغناء المعاپ ساهم 

سواًء في العلوم الطب�ع�ة   empirical approach هدةیتي من المولعین �منهج التجر�ة المشاپ  �من فیهم

أو االجتماع�ة. �ظهر تأثیر هذا المنهج في �افة �تا�اته لكن �ظهر أكثر ما �ظهر في القول المأثور  

 حیث �قول: »الس�اسياإلحصاء «عنه والمقت�س من مقدمة �تا�ه 

، آثرت على نفسي أن أعبر  كري الفبدًال من االقتصار على ع�ارات المقارنة االنشائ�ة والجدل « 

عن فكرتي بلغة الرقم والوزن والق�اس.... تار�ًا اآلراء واألهواء والعواطف والشهوات الشخص�ة  

 34»لغیري من الناس

ء. وقد ُعرف عنه في زمنه محاوالت  ولذلك فإنه �عتبر من قبل ال�عض مؤسس علم اإلحصا

قادات واتهامات �التحیز في التخمین لغرض  النت ضته القومي، ولكن �طر�قة تقر�ب�ة عر لتقدیر الدخل 

یتي في مجاالت متنوعة منها الطب والدین ولكنه �تب أ�ضًا في االقتصاد �احثًا في  پ س�اسي. �تب 

یتي فكر�ًا من  پ. ناضل اً ر�ال�پإم أنه �ان میر�انتیل�ًا تقس�م العمل ونظر�ات الق�مة والتوز�ع. والحق�قة 

نعتاق من أثر التسلط االقطاعي على الح�اة العامة. و�ان أهم ما  واالادي أجل حر�ة النشاط االقتص 

 �مّیزه عن المیر�انتیلیین هو التر�یز على اإلنتاج بدًال من التجارة. 

. وفّرق بین سعر السوق (أو ما �سم�ه  یتي أن ثروة األمة في إنتاجها ول�س في ذهبهاپ رأى 

یتي أن العمل هو أبو الثروة واألرض پ واعتبر   35عي.لطب�لس�اسي، �قصد الجاري) و�ین السعر االسعر ا

أمها، وحدد ق�مة السلعة �مقدار نفقات العمل في إنتاجها. واعتبر أن نفقات العمل قابلة للق�اس بزمن  

یتي غیره إلى فكرة پًا تحدید الق�مة عند الت�ادل، وسبق العمل، وعلى أساس زمن العمل �جري عمل�

یتي مؤسس االقتصاد پ إنتاج�ة العمل. ولذلك فقد اعتبر مار�س أن  و�ین لق�مةالعالقة العكس�ة بین ا

الس�اسي الحدیث. قاده منهجه اإلحصائي إلى الر�ط بین متغیرات الر�ع والفائدة والزمن بدون فلسفة  

 دق�قة لهذه العالقة. 

 
34 Petty, William. (released 2014).  Essays on Mankind and Political Arithmetic. Henry Morley. [eBook 
#5619]. “Project Gutenberg” http://www.gutenberg.org. 

بوب فوق سعرها الطب�عي. تي أن ا�صال �م�ة من الحبوب إلى لندن من مكان ی�عد ثالثین میًال، سیرفع سعر الحیپ، �عتبر  على سبیل المثال 35
 الجاري في السوق) أرخص.بداللة أن الحبوب المنتجة قر��ًا من لندن س�كون سعرها "الس�اسي" على حد تعبیره (السعر 
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مال�ة  هو أول دراسة في ال  »دراسة في الضرائب والمساهمات «لیز أن مؤلفه المسمى  چنـو�رى اإل

�ات علم االقتصاد. وعلى الرغم من أنه �تب هذا المؤلف في س�اق ��ف�ة ق�ام التاج  العامة في أدب

. فقد ناقش  بتمو�ل عمل�اته إال أن مؤلفه انطوى على عدد من األفكار المتقدمة في التحلیل االقتصادي

عد على س�كون له أثر ف�ما �لمفهوم الر�ع الذي    ف�ه دور الدولة ونظامها الضر�بي والتحلیل االقتصادي

الفیز�وقراطیین. وال �ختلف مفهومه لدور الدولة �ثیرًا عما سنشاهده عند الكالس�كیین الحقًا، ومن الجدیر  

 تا�ه المذ�ور آنفًا من فصله الخامس.�الذ�ر أخیرًا أنه دافع �قوة عن الر�ا ونقت�س هنا من � 

 

ستقبل، �غض النظر عن  بل وقت محّدد من المشرط أال �طالب بها قعندما �عطي رجٌل نقوده �«

حاجاته ��ف ستكون في تلك الفترة، فإن له أن یتقاضى تعو�ضًا عن هذا العناء الذي رضي �ه  

 36»لنفسه. وهذه العالوة هي ما نسم�ه ر�ا

 

جة لة عنده �س�طة إلى در طر�قة تسّخف �ل من ال �جد سب�ًا لقبول الر�ا، فالمسأه للر�ا �یتي تبر�ر پ �قّدم  

 :�كّرر أنهالبداهة إذ �قول و 

 

 37»ال �ستط�ع أن یرى أي سبب لعدم أخذ أو إعطاء الفائدة أو الر�ا «

 

رء أن یدفع وهو �قابل بین مخاطرة اإلقراض و�ین مخاطرة نقل النقود من مكان إلى آخر، فكما �قبل الم

طقة تفصلها عن لندن  من الحصول عل�ه في من مئة لیرة إضاف�ة للحصول على المبلغ في لندن بدالً 

ق تعج �اللصوص، فإن على المرء أن �قبل بدفع الر�ا للحصول على المبلغ الذي �شاء في الوقت طر 

 الذي �شاء.  

 
36 Petty, William. Ibid. 
37 Petty, William. Ibid. 
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  John Locke) 1704 –  1632جون لوك (

للتخلص من ه�منة  لترا في القرن السا�ع عشر إلى أساس فلسفي چة في إنـاحتاجت الرأسمال�ة الصاعد 

و�ا لفترة طو�لة، ولتبر�ر الس�اسات المیر�انتیل�ة. قدم  ة على الح�اة االقتصاد�ة في أور األسس الالهوت�

جون لوك تبر�رًا فلسف�ًا قو�ًا للملك�ة الخاصة والر�ا والحد من تدخل الدولة. وساهم بذلك في تأمین  

إضاءة خاطفة  �عد ضوعات أخرى ننتقل إلیها م�اشرة  القبول العام للرأسمال�ة الجدیدة. و�تب أ�ضًا في مو 

 على بدا�اته.  

درس لوك في أو�سفورد وأص�ح الطبیب الخاص ألنطوني آشلي �و�ر وهو أحد النبالء الذي 

سكرتیرًا لمجلس  ، حیث عمل مساعدًا له ثم 1574حتى  1572شغل منصب وز�ر المال�ة للفترة من 

امه �الشؤون االقتصاد�ة. �ان  وضًا للتجارة، ومن هنا بدأ اهتم) فمف1674 - 1673التجارة والمزارع (

  »الق�مة في األرض «ك فیلسوفًا �المعنى العام. له نظر�ات في الملك�ة والحكومة وله نظر�ة في لو 

ص�غة أعلى مستوًى مما �ان  و�عود له شيء من الفضل في تطو�ر النظر�ة الكم�ة في النقود إلى 

سرعة   خطوة هامة عندما تطّرق إلى قض�ةتحلیًال متقدمًا عمن س�قه وخطا متداوًال قبله، حیث قّدم 

دوران النقود، األمر الذي لم یتم االقتراب منه سا�قًا �طر�قة لوك. وأما موقفه من المال�ة العامة فیتلخص 

لضر��ة على األرض �شكل أو �آخر. وقد اعتبر نفسه  أن الضرائب في زمنه وزمن من س�قه آلت إلى ا

صر�حًا للس�اسات   ألرض هي األنسب. وقد �ان داعماً یرون أن الضر��ة الوحیدة على ا ممن

 المیر�انتیل�ة.  

 موقف لوك من الرقا�ة على معدل الر�ا

العمل، عن الملك�ة الخاصة على أساس تطبیق لمفهوم جهد  »عن الحكومة المدن�ة«دافع في مؤلفه 

العمل. وأما   مل أخرى لص�اغة نظر�ة الق�مة فيعوا و�رى ال�عض أن فكرته هذه مهدت الطر�ق مع 

فقد تناول قض�ة ما إذا  »�عض االعت�ارات المتعلقة بتخف�ض الفائدة ورفع ق�مة النقود «مؤلفه المسمى 

امكان�ة ذلك، على كان على الحكومة أن تضع تشر�عات ناظمة لمعدل الفائدة واقترح ما �فید �عدم 

 : »رات �عض االعت�ا«ون. �قول في �تا�ه  أساس أن قوى السوق تفوق قوة القان
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إن الرغ�ة في النقود هي ما �قود الناس لتحّمل عناء وتكال�ف االقتراض، و�مقدار هذه «

الرغ�ة س�سعى �ل شخص إلى الحصول مهما �ان الثمن. وذلك في حین أن الماهر من  

الوسیلة للتهرب من قانونكم ومن عقو�اتكم، وس�طرق ألجل  �جادإلالناس س�سعى دومًا 

 38  »لحتم�ة لقانونكم هذا؟نتائج اذلك �ل �اب، فما هي ال

 

�قصد قانون وضع سقف على معدل الفائدة. �جیب لوك عن هذا السؤال بثالث نتائج: أوًال،  

جر أكثر تعقیدًا. ثان�ًا، أولئك هذا القانون سیؤذي التجارة التي تعد أساس الغنى ألنه س�جعل عمل التا

صل األیتام واألرامل إال على أقل قدر أال �حالذین �متلكون مهارة التعامل �النقود س�حرصون على 

ممكن قانون�ًا من الفائدة عن نقودهم �حجة تطبیق القانون. ثالثًا، مثل هذا القانون س�ضع الص�ارفة  

الغیر، ألن هؤالء س�جدون الوسیلة القتضاء أعلى الفوائد  وخبراء المعامالت النقد�ة في موقف قوي أمام  

راض. و�ض�ف سب�ًا را�عًا هو أن هذا القانون س�فتح ال�اب أمام  د االقعند االقتراض و�ذل أقلها عن

الجر�مة! فكما یبدي الناس أقصى استعداد لدفع أي ثمن مقابل الغذاء أ�ام المجاعة فس�كونون على  

وجب دفعه للحصول على النقود عند الحاجة إلیها. و�التالي فالوقوع في  أقصى استعداد لدفع ما یت

 مي.  الجر�مة أمر حت

�توسع لوك في انتقاد التقیید الحكومي لمعدل الفائدة �حجج مبن�ة على منطق السوق و�حجج  و 

قش  تستدر عاطفة المشّرع �الیتامى والمساكین. وهكذا نصل إلى مرحلة لم �عد فیها المفكر الغر�ي ینا

ة وعن وجوب الفائد أخالق�ة الر�ا وال �ضطر الستخدام تعبیر "الر�ا أو الفائدة" بل أص�حنا نتحدث عن 

عدم التدخل في معدلها، نظرٌة ال تزال موجودة في عالمنا المعاصر في المدارس "اللیبرال�ة" المتطرفة. 

الذي نشر �راسًا   Sir Josiah Childفي الحق�قة، جاء دفاع لوك عن حر�ة سعر الفائدة ردًا على تشایلد  

تضمن ملحقًا �حتوي على   »النقود ة على مالحظات موجزة على التجارة والفائد «�عنوان  1668عاد 

 
38 Lock, John. (1691). Some Considerations of the Consequences of the 
Lowering of Interest and the Raising the Value of Money. 
https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Locke (Accessed 2019.03.12) 

https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Locke
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یهاجم فیها الر�ا. أراد تشایلد أن    1621عام    Culpepperر  پیپ نسخة من مقالة �تبها س�اسي یدعى �ول

ررات ضع�فة وآراء ال تستند إلى أساس اقتصادي یتم تخف�ض سعر الفائدة القانوني وساق لهذه الغا�ة مب

كثر ازدهارًا وأن االقتصاد المحلي �ان یزدهر تار�خ�ًا مع  ألقل أمن قبیل أن هولندا ذات معدل الفائدة ا

كل تخف�ض في سعر الفائدة القانوني. لم �كن موضوع الكتاب عن الفائدة فقط لكنه تناول مسائل �ثیرة  

 العلمي.  إال أنه ضع�ف على المستوى 

 

 لوك والنقود 

ة) یتحدد في السوق على  استخدم لوك منطق العرض والطلب ل�ظهر أن سعر النقود (الفائد 

ل الفائدة �ص�ح تا�عًا لر�ح�ة االستثمار ول�س لمقتض�ات  غرار أسعار �ق�ة السلع، �حیث أن معد 

د ما أو القوة الشرائ�ة للنقو قانون�ة. و�تا�ع لوك تحلیله على هذه األرض�ة ل�جادل في أن ق�مة النقود 

س�عرف الحقًا �النظر�ة الكم�ة في النقود، و�ان هي إال تا�ع لكم�ة النقود في التداول، وهذا جانب مما  

النظر�ة تنسحب في التطبیق على المستوى النقدي الدولي. و�جدر �الذ�ر أن لوك لم یَر  یرى أن هذه 

ل و�حّرم الثاني!؟ انخرط لوك ءل ��ف �حّلل عاقٌل األو فرقًا بین تأجیر األرض وا�جار النقود. و�تسا

لترا، حول قض�ة المسلو�ات الفض�ة.  چأحد مؤسسي بنك إنـهو ، و Lawndesفي خالف مع الوندز 

لترا قد وصلت چ، وفي ذلك الوقت �انت النقود الفض�ة في إنـ1695كان الوندز قد نشر مقالًة عام 

ها عن ق�متها الفعل�ة، أي أن ما تحمله هتراء شدید ولم �عبر وزنإلى حالة مزر�ة، فقد �انت تعاني من ا 

وأص�ح   Clipped .39ن الق�مة الممهورة علیها. و�انت مقصوصة األطراف من معدن ثمین �قّل ع 

بهذه القض�ة إلى فر�قین.    المعنیون وضع المسكو�ات الفض�ة قض�ة رأي عام إن صّح التعبیر. وانقسم  

�عكس الخاتم الق�مة الفعل�ة أو الوزن الفعلي،    ى وجوب إعادة السك �حیث األول، زع�مهم لوك، �ان یر 

أص�حت تتصرف  رك األمر على ما هو عل�ه �ون الناس عرفت ذلك واعتادت عل�ه و واآلخر یرى ت

 
تعرض لالهتراء مع االستعمال، فلم �كن غر��ًا أال تكون النقود ي ذلك الزمان �انت تصنع من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، و�انت ت 39

ة اء المقصوصالمسكو�ة قلیًال فإن أحدًا لم �كن لینت�ه على األغلب. تستخدم األجز كاملة االستواء واالستدارة. فإذا ما قام أحدهم �قص مح�ط 
 قص أطراف النقود في بر�طان�ا إلى حد اإلعدام.من �م�ات �بیرة من النقد في سك نقود مزورة أو ت�اع للصائغ. وصلت عقو�ة جر�مة 
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على أساسه. و�ان الونِدز صاحب الرأي الثاني. و�بدو أنه �ان متخّوفًا من عواقب إعادة السك على  

والذي ال �مكن التنبؤ بنتائجه. أما موقف لوك فقد �ان   اعي الذي یرافق العمل�ةصعید الضج�ج االجتم

. في حین تمثل اقتراح الونِدز بتغییر . �جب أن تعّبر الق�مة المعلنة �الخاتم الوزن الفعلي للفضةواضحاً 

ث�ًا سخ�فًا.  الق�مة الممهورة (الخاتم) بتخف�ضها حوالي عشر�ن �المئة. األمر الذي رأى ف�ه لوك حًال عب

 الخالف محل دراسة وتعلیق حتى ما �عد منتصف القرن العشر�ن! وظّل هذا 
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 الثالثالفصل 

 بدا�ات نشوء األنظمة الفكر�ة االقتصاد�ة
Emergence of Economic Systems 

 

 :كلمات مفتاح�ة

ڤید هیوم؛ النظر�ة ج الصافي؛ دیـتكانتّیون؛ الفیز�وقراط�ة؛ فرانسوا �ین�ه؛ المذهب الطب�عي؛ الغلة الصاف�ة أو النا
 الكم�ة في النقود، آل�ة تدفق الذهب النقدي.

 

 الفصل:ملخص 

قتصاد  یتناول هذا الفصل �عض المساهمات التار�خ�ة في الفكر االقتصادي التي اتخذت منهجًا یتعامل مع اال
التر�یز على مؤسسها  بوصفه نظامًا متكامًال من العالقات بین مكوناته. �غطي الفصل المدرسة الفیز�وقراط�ة مع 

هیوم الذین �عدان من أهم المفكر�ن الذین شكلت أعمالهم فرانسوا �ین�ه، مع إلقاء الضوء على أعمال �انتّیون و 
 مًا مستقًال.انعطافًا قو�ًا �اتجاه ترس�خ االقتصاد بوصفه عل

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال
 �فهم الظروف التار�خ�ة التي قادت لنشوء األنظمة االقتصاد�ة الفكر�ة. .1
 لفكر االقتصادي المنظم.�فهم معنى االنتقال من الفكر االقتصادي الم�عثر إلى ا .2

 �عرف �انتّیون والمكانة التار�خ�ة لفكره. .3

 وخصائصها العامة.�فهم م�ادئ المدرسة الفیز�وقراط�ة   .4

 یدرك تأثیر الم�ادئ الفیز�وقراط�ة على موقفها من دور الدولة.  .5
 �عرف موقف د�ڤید هیوم من عدد من القضا�ا االقتصاد�ة.  .6

 الفكر االقتصادي.یدرك مكانة هیوم في تار�خ  .7

 یدرك فضل مفكري هذه المرحلة في نشوء الفكر االقتصادي األكثر تطورًا. .8
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 تمهید تار�خي .3-1

ن الذین أتینا على ذ�رهم حتى اآلن لم یتعاملوا مع علم االقتصاد بوصفه وحدة موضوع�ة  مفكر�كل ال

أخالقي فلسفي أو في س�اق جدال أثارته قض�ة  متمیزة، بل جاءت �تا�اتهم �ما رأینا إما في س�اق 

 �ة فيالفكر خالف�ة، أو �المصادفة في س�اق تأملي. وأما في هذا الفصل، فسنتناول أهم المساهمات 

علم االقتصاد والتي تناولت االقتصاد بوصفه نظامًا �ستلزم نظرة شاملة. المساهمات التي نتحدث عنها  

الفكر المیر�انتیلي والس�اسة المیر�انتیل�ة على الح�اة في س�اق منعكسات صعود ستأتي أ�ضًا في 

وطَا زمن�ة فاصلة  ضع خطأن ن أورو�ا، ال س�ما في فرنسا و�ر�طان�ا. إذ من الواضح أننا ال نستط�ع

�شكل حاسم بین مرحلة ومرحلة تلیها من تطور الفكر، بل س�كون هناك مناطق رماد�ة، والمنطقة التي  

نطقة الممتدة من آواخر ه�منة الفكر المیر�انتیلي إلى بدا�ة ظهور الفكر  دخلها الیوم هي المسن

�ین�ه) ومنهم من مّثل   (فرانسوا �عده ن جاءالكالس�كي. من رموزها من �ان متمیزًا عمن من قبله وعم

شخص�ة انتقال�ة بین المیر�انتیلیین و�ین الكالس�ك (دیـڤید هیوم) ومنهم من �عد أول من �تب أطروحة 

ق�ة في علم االقتصاد تصف العالقات التي تر�ط مكونات النظام االقتصادي وآل�ة عمله (كانتّیون)، حق� 

 و�هذا األخیر نبدأ.

 

  Cantillon )1734-1680نتیِلن (ا�ّیون أو كانتِ  .3-2

�عد �انِتّیون األسبق إلى الكتا�ة عن االقتصاد بوصفه مجاًال �حث�ًا، وثمة من یرى أنه �ستحق لقب   

مؤسس علم االقتصاد، ألنه سبق آدم سمیث في تأل�ف �تاب ال �قل مستوًى من الناح�ة العلم�ة عن  

مقالة  «ّیون قد اطلع على مؤلف �انتِ  ن سمیث �انمن یّدعي أكتاب سمیث الشهیر "ثروة األمم" وثمة 

  Essay On The Nature Of Commerce In General40 »حول طب�عة التجارة �شكل عام

 
رة ز�ة المعاصقد أنفقوا الكثیر على ترجمة مؤلفه من الفرنس�ة القد�مة إلى االنكلی"اللیبرالیون" المعاصرون شدیدو االحتفاء بر�تشارد �انِتّیون، ف 40

عهم على االنترنت، بل ونشروه على شكل �تاب سمعي. واستغرقت العمل�ة ست سنوات على زعمهم وقد نشروا هذا المؤلف �المجان على مواق
 و�عتبرون أنه أب علم االقتصاد الحق�قي.
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، ولكنه استقّر في �ار�س ل�عمل مصرف�ًا في سن م�كرة.  إیرلنديینحدر �انِتّیون من أصل 

س�سبي الشهیرة حیث خرج  سندات الم�ضار�ة على اشتهر �انِتّیون بتحق�قه لثروة هائلة من خالل الم

فرنسا وتتضارب الروا�ات حول مقتله فمنه من هذه الفقاعة المال�ة قبل انفجارها �قلیل. عاش ثر�ًا في 

من الهروب بثروته إلى أمیر�ا الالتین�ة، وثمة من �قول أنه قتل على ید  ئهبذ�امن �قول أنه تمّكن 

نة. والروا�ة الثان�ة هي األكثر شیوعًا. وروى عنه  وأوراق ثمی من نفائس    خادمه الذي أحرق بیته �ما ف�ه

طرائف تنبئ عن شخص�ة فر�دة من حیث السعي الدؤوب لجمع المشاهدات وتجم�ع    Mirabeauمیرابو  

االحصاءات والمعلومات االقتصاد�ة. فعلى سبیل المثال، �ان ینزل من عر�ته �شكل متكرر لجمع  

رص على توثیق الكثیر من مشاهداته في جداول ب�انات. ا، و�ان �حاسة خصائصه عینات من التر�ة لدر 

 41لیوم.إلى ملحق احصائي لكن لألسف هذا الملحق مفقود حتى او�ثیرًا ما �شیر �انِتّیون في �تا�ه 

  ُنِشَر �تاب �انِتّیون �عد اغت�اله (أو هر�ه) �عشر�ن عامًا لكنه لم یلق االهتمام لمدة طو�لة من الزمن 

 نز. ڤشخص�ات من وزن مار�س وج� فه من قبل حتى اكتشا

خّصص �انِتّیون القسم األول من �تا�ه للحدیث عن طر�قة عمل االقتصاد �شكل عام، وتناول  

ة السكان�ة ووقف فیها مع مالثس على صعید واحد واشتهر فیها �قوله أن  في الفصل األول القض�

الزر��ة". وأما القسم الثاني فكّرسه للنقود لفئران في  تكاثرون �ا"الناس إذا امتلكوا ما یز�د على �فافهم سی 

دة. ختصاصه األول، التجارة والصیرفة فأجاد أّ�ما إجاومعدل الفائدة. وأما القسم الثالث فكت�ه في ا

والحق�قة أن قراءة �تا�ه، �الترجمة الحدیثة، تعد قراءة سهلة وممتعة �المقارنة مع �تا�ات من عاصره،  

 لیز�ة حدیثة.  چن دما تنقل إلحتى عن

�قوم �انِتّیون في الفصل الثاني من �تا�ه، وألول مرة في تار�خ الفكر االقتصادي الغر�ي 

إ�اها لحر�ات العرض والطلب ضار�ًا مثاًال افتراض�ًا  �معالجة مسألة ��ف�ة تشكل األسعار ُمرجعًا 

ر مرتفع  فاظ على سعلب إلى الح�األرقام عن سوق ال�سلى. �ظهر من خالله ��ف یؤدي فائض الط

 
و�لى  nd SamuleMedema aع هو والد خطیب الثورة الفرنس�ة الشهیر ول�س الخطیب نفسه. للمز�د راجمیرابو المقصود هنا   41

Pressman .في قائمة مراجع الفصل 
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إ�اه إلى ثالثة  ف�ما یؤدي فائض العرض إلى هبوط السعر. في الفصل الثالث یتحّدث عن الر�ع مقّسمًا  

�كفي لدفع جزء من الر�ع للمالك �مثل جزًء من ق�مة اإلنتاج وجزء  أقسام، فالمزارع �جب أن �جني ما 

ي الفصل الرا�ع تداول النقود و�تطّرق یتناول فحًا. ثم  ا�ر   االستثمارلتكال�ف تشغیل المزرعة وجزء ل�كون  

إلى دوافع طلب النقود عند شرائح مختلفة. وفي الفصل الخامس یدرس العالقة بین السعر والمكان 

�ه موجزًا في نظر�ة الموقع األمثل للمنشأة. وفي الفصل السادس �عّلق �انِتّیون على فكرة  و�ضع ما �ش 

فیذ�ر أن لوك توقف عند مقولة العالقة بین الغالء و�ین  واألسعار  م�ة النقود لوك حول العالقة بین �

الك�ف�ة التي الصعو�ة الجمة في هذه المسألة تتمثل في معرفة «وكم�ة النقود لكنه لم یبین ��فیتها 

معه  و�تا�ع �انِتّیون �سرد ما �ستط�ع ج  »تؤدي من خاللها ز�ادة النقود إلى ارتفاع األسعار و�أي تناسب 

لنقود (تدفق المعدن الثمین إلى الداخل، تحّسن المیزان التجاري...الخ)  ى ز�ادة �م�ة ااب تؤدي إلمن أس�

عندما تتضاعف �م�ة النقود  «ود حین �قول و�صل إلى استنتاج خطیر في تار�خ النظر�ة الكم�ة للنق 

سرعة دوران  یوم  ا نسم�ه المفسرًا ذلك �م  »في دولة، فإن أسعار السلع وال�ضائع لن تتضاعف �الضرورة

النقود، حیث قال �انِتّیون أن المسألة تعتمد على الید التي ستستلم النقود، فإذا وصلت إلى من طل�ه  

ة إلى ید أخرى، وأما إذا استلمها شخص طل�ه على النقود مرتفع  على النقود قلیل فإنها تتحرك �سرع

 ار.  فإن هذا األخیر س�كتنزها و�منع تأثیرها على األسع

ب�ان موقف �انتّیون من أثر تغیر �م�ة النقود على األسعار، فما �ان موقفه من   نا من انتهی 

العتقاد الشائع �أن ازد�اد �م�ة  تأثیرها على معدل الفائدة؟ موقفه واضح وحاسم، ف�النس�ة إل�ه أن ا

تفید   هد تار�خ�ةالنقود یؤدي م�اشرة إلى انخفاض سعر الفائدة هو اعتقاد خاطئ و�سوق على ذلك شوا 

العكس ممكن على أرض الواقع ثم �غوص في تصن�ف األموال المعّدة لإلقراض ومصادر الطلب �أن 

ن األعمال المر�حة، مشیرًا إلى أن معدل �أتي م االقتراض و�صل إلى نت�جة أن أهم طلب على  علیها 

في   مسألة غا�ةة السائدة الفائدة الطب�عي �ختلف �اختالف طب�عة القروض، وأن ت�این معدالت الفائد 

�ان من   التعقید. ولكنه یتوقف عند هذا الحد، وال �ضع نظر�ة في معدل الفائدة على الرغم من أنه

  ه �ان �ذلك.  سادة عالم المصارف في حینه، أو ر�ما ألن 
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 المدرسة الفیز�وقراط�ة .3-3

د.  طور علم االقتصاتار�خ الغر�ي لتالمدرسة الفیز�وقراط�ة هي أول مدرسة �المعنى الحق�قي للكلمة في ال

، على زع�مها �ین�ه على الرغم من أهم�ة  لنشوئهاعد تمهید تار�خي ستقتصر تغطیتنا لهذه المدرسة، �

 وه، مع مالحظات على خصائصها العامة. چعدد من روادها، ال س�ما تور

 تمھید تاریخي: .3-3-1

  في النظام الفیز�وقراطي صادي. ولكن قبل الدخول  تعد الفیز�وقراط�ة أول نظام منهجي في التحلیل االقت

نسي من األفضل أن نبدأ �مقدمة عن األحوال التي �انت سائدة في فرنسا في أواخر القرن السا�ع  الفر 

تشار البؤس والفقر �شكل مخ�ف،  عشر و�دا�ة القرن الثامن عشر. اتسم عهد لو�س الرا�ع عشر �ان

الضرائب عشر �انت قد مّولت من    رنسي. فحرب لو�س الخامسوأص�ح ف�ما �عد مادة غن�ة لألدب الف

یلها من الفقراء في حین أن األغن�اء �انوا �ع�شون في عالم آخر �عیدًا عن الضرائب  التي تم تحص 

أوج تألقها في ذات الفترة. في هذه الفترة   والفقر. والغر�ب أن الفنون على اختالف أنواعها �انت في

برزت في  ن الس�اسة التجار�ة.لمیر�انتیل�ة مسؤوًال ع ذ�رناه آنفًا في م�حث اأ�ضًا �ان �ولبیر الذي 

تلك الفترة العدید من الشخص�ات التي ضاقت ذرعًا �الوضع المتردي الذي آلت إل�ه فرنسا، لكنهم لم  

ار�خ سّجل لهم موقفهم من الس�اسة التي أودت �فرنسا إلى الفقر ومن  یلقوا آذانًا صاغ�ة. على أن الت

ن �شكلون األغلب�ة الساحقة من  الر�ف الزراعي الذی  صحاب الصناعة على أبناءالكولبیر�ة التي حابت أ

التي أثرى منها �انتّیون والتي   المس�سیبيالفرنسیین. ومما زاد الطین بّلة في تلك الفترة انفجار فقاعة 

  تجاري والصناعي أسمال ال �كن الر  لمت صورة سیئة جدًا في فرنسا عن النشاط المالي. ومع ذلك، أعط

تتمتع فیها بذات الزخم،  ةالمیر�انتیل�ذات المقدار والقوة التي عرفتها إنچلترا، ولم تكن في فرنسا على 

وظلت الزراعة في فرنسا رغم تردي األوضاع تتمتع بوضع خاص �المقارنة مع أجزاء أورو�ا التي  

دور  میر�انتیل�ة من تمجید لا ما جاءت �ه النزعة الاجتاحتها حمى التجارة. ولم یُرْق للط�قة المفكرة فیه

مة رأس المال التجاري وتشر�عاتها المقیدة للحر�ة التجارة في صناعة ثروة األمة، ومن تسخیر الدولة لخد 

 االقتصاد�ة، ال س�ما أن االقتصاد الفرنسي �ان اقتصادًا زراع�ًا �امت�از. 
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ظل دعوات الحر�ة  رو�ا �شكل عام، تع�ش فيمن الناح�ة الفكر�ة العامة، �انت فرنسا، وأو 

وفي منتصف القرن  حساب الفقراء.  خالص من تسّلط الكن�سة واستئثار األغن�اء بثروة األمة علىوال

الثامن عشر حدث ما �ش�ه الثورة الفكر�ة في فرنسا على ید فرانسوا �ین�ه ورفاقه الذین س�شكلون معًا  

تهم في الخاصة بهم، واتسعت شهر الكتب و�ان لهم مجلتهم مجموعة نش�طة في عقد اللقاءات ونشر 

ترامًا وتعاطفًا مع قضیتهم. و�دت الفیز�وقراط�ة للكثیر�ن  فرنسا وتجاوزتها إلى البلدان المجاورة وحازوا اح

فالحر�ة الفكر�ة التي التّف رموزها حول فرانسوا من الشقاء وترّدي األوضاع االقتصاد�ة.    »هي الحل«

تدراك الكارثة اآلت�ة  صادي �سعى السو مدرسة في الفكر االقت�المحصلة ببناء مذهب أ كین�ه، قامت 

لسفي �عید االعت�ار للزراعة و�ؤسس طر�قًا إلصالح الح�اة االقتصاد�ة، ال س�ما  عن طر�ق بناء منهج ف

ر �عد هز�مة لو�س الرا�ع عشر أمام إنچلترا وما رافقها من ارهاق شدید للزراعة التي شكلت مصد 

 مر�ز االنفتاح التجاري.  رب الملك أمام إنچلترا،الضر��ة التي مّولت ح

�حكمها نظام من قوانین طب�ع�ة عفو�ة، و�قع على �اهل الفیلسوف   �أن الح�اة  الفیز�وقراطیون آمن  

اكتشاف معالم هذا النظام الذي تشّوه نت�جة الممارسات المیر�انتیل�ة. ف�إتاحة الفرصة لقوانین الطب�عة  

ثروة األمة. وعلى الرغم من أن هذه الحر�ة الفكر�ة  اد وتزدهر الح�اة وتز�د عمل �عفو�ة ینمو االقتصلل

) إال أنها أثرت في المدرسة الكالس�ك�ة التي ستنهض 1780  –  1750ستمر ألكثر من ثالثة عقود (لم ت

المدرسة هم فرانسوا  الحقًا، تارًة من خالل االتفاق معها، وتارة من خالل معارضتها. أهم رموز هذه 

 .هو چ�ه وتور كین 

 

  François Quesnay) 1774-1694( فرانسوا كینیھ .3-3-2

یرساي و�ان أبوه محام�ًا ومن صغار المالكین. بدأ طبی�ًا المعًا،  ڤولد �ین�ه في میري �القرب من 

الخامس وظهر نبوغه الم�كر. و�اختصار، انتهى �ه األمر في قصر ڤیرساي مقر�ًا من الملك لو�س 

ذج أول نمو  راسة االقتصاد، وأبدعكره. انشغل �عد ذلك عن الطب بد عشر الذي أعجب �علمه وف

 . Tableau Economique) 1756دوراني سّماه اللوحة االقتصاد�ة (التدفق اقتصادي لل
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صّور �ین�ه في مخطط واحد تدفق اإلنتاج والتوز�ع واستخدام الثروة االجتماع�ة لألمة �أسرها،  

ي ي �انت تمثل تحفة تكنولوج�ة فلساعة الم�كان�ك�ة القد�مة التنسب أن �أخذ هذا النموذج شكل اواست

�ان �ین�ه ی�حث عن النظام الطب�عي الذي �حكم النشاط االقتصادي، أو القوانین االقتصاد�ة   زمنه.

�اختصاصه حیث رأى    وألنه �ان طبی�ًا، فیبدو أنه تأثر  الحتم�ة التي تفعل فعلها في الح�اة االقتصاد�ة.

�ان قد نشر �تا�ًا �عنوان  مًا له قلب نا�ض وشرایین تتدفق فیها الدماء منه و�ل�ه. و جس في االقتصاد 

 عندما �ان طبی�ًا. فك�ف شرَّح �ین�ه االقتصاد؟  »تدفق الدم«

وهذان �عتمدان على �عضهما   .�ین�ه في قطاعین هما الزراعة والصناعةیتم اإلنتاج �حسب 

مواد أول�ة وما �حتاجه العاملون في الصناعة من  ه من الزراعة تقدم للصناعة ما تحتاجال�عض. ف

لمع�شة مقابل ما تقدمه الصناعة من نقود. وأما الصناعة فتقدم للزراعة معدات اإلنتاج من  أس�اب ا

لط�قة  محار�ث ومعاول وأدوات إنتاج�ة أخرى. ورأى �ین�ه أن أولئك الذین �عملون في الزراعة �مثلون ا

 إال ط�قة عق�مة.ن العاملین في الصناعة فما هم  المنتجة، واما نظراؤهم م 

تصن�ف �أن الطب�عة تعمل مع اإلنسان جن�ًا إلى جنب في الزراعة إال أنها تقدم  و�برر هذا ال

فالبذرة تتحول إلى سنبلة والح�ة إلى ��س من الحب. وأما من �عمل في الصناعة   42خدماتها بال مقابل.

�ة،  أخرى دون إضافة حق�ق  منتج الزراعي من صورة إلى صورةعق�م ألنه �قتصر على تحو�ل ال فعمله

�مثلون  تحو�ل العنب إلى نبیذ. وأما الملك وأت�اعه من إقطاعیین نبالء وأش�اعه من االكلیروس فهم    مثل

، أو  ي. ومالك األرض �حصل على ر�ع أرضه الذي �كافئ ق�مة صافي الناتج الزراعط�قة المالكین

من خدم وحشم  ع منه المالك في إش�اع حاجاته المع�ش�ة وما یلزمه ر�ع ینتف وهذا ال الغّلة الصاف�ة.

وموظفین وجنود، وما �ف�ض �عد ذلك من الر�ع فینتفع منه في شراء منتجات الصناعة بدًء من سلع  

ل�ف �أجمعها �ما فیها  الرفاه�ة وانتهاء �األسلحة. ولتكتمل الصورة، فإن أسعار المنتجات تغطي التكا

 43ض.ر�ع األر 

 
 التي تعني "حكم الطب�عة" أو "نظام الطب�عة".  ط�ةالفیز�وقراومن هنا جاءت �لمة  42
ن النمو االقتصادي الهائل الذي سیتحقق في أورو�ا من خالل الثورة الصناع�ة، ولكس�ظهر �عد حین �طالن فكرة الط�قة العق�مة من خالل   43

 في إطار �لي. بین األنشطة االقتصاد�ةراطیین س�حتفظون �سمعتهم بوصفهم أول من تحدث عن االعتماد المت�ادل أو الدوراني الفیز�وق
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 الربحالفیزیوقراطیة و -

إذا �ان السعر �غطي التكلفة �ما فیها الر�ع، فأین الر�ح؟ في الحق�قة ال تظهر األر�اح في لوحة �ین�ه  

االقتصاد�ة �شكل صر�ح، ولكنها تتسلل إلى خطوط اللوحة من خالل الدخول التي �حققها المنتجون  

�وع المدفوعة ع�ارة عن مجموع إجمالي الر �التالي فإن صافي الدخل س�كون من أقنان وحرفیین، و 

لمالكي األرض. ومن الواضح أن هذا التعر�ف لصافي الدخل ال �مكن قبوله �عیون معاصرة، إذ أین  

 دخول �ق�ة عناصر اإلنتاج!؟ 

لنت�جة  من الواضح أن مذهب �ین�ه في قصر النشاط المنتج على الناتج الزراعي قاده لهذه ا

لق�مة المضافة الحق�ق�ة. وعل�ه، ل�س من الغر�ب  لفالحي هو، بل هو لوحده، افناتج األرض من العمل ا

 . حصراً  الدخل من الزراعة هبوصف »الحق�قي «أن ینظر إلى الدخل القومي 

 

 ودور الدولة  المالیة العامةالفیزیوقراطیة و -

"القومي" هو الدخل دخل  ن الفقد اعتبر أنتج، و�التالي  �ین�ه نفسه �اعت�ار الزراعة النشاط الوحید الم  ألزم

، وسار �ین�ه على هذا المسار  (الغلة الصاف�ة التي تشكل إضافة حق�ق�ة إلى اإلنتاج) الزراعةمن 

من ، وهو أن الضرائب �جب أال تقتطع إال من الدخل الحق�قي، أي ملفت ل�أخذه مذه�ه إلى استنتاج 

نا أن  ع عند مستوى الكفاف. بوسعقاساس أن �ق�ة الدخول هي في الو الدخل من الزراعة. وذلك على أ

نتخیل أن لو�س الخامس عشر وات�اعه من النبالء وحلفاؤه من رجال الدین لم �كونوا من المعجبین  

وأما من حیث دور الدولة، فقد �ان الفیز�وقراطیین   45على األقل ف�ما �خص هذه النقطة.  44، �كین�ه

  ة لزمنهم.ذلك مع الفلسفات المعاصر ن الحر�ات �شكل عام، منسجمین بم�الین بوضوح لمز�د م

 
 طبیبها الخاص.  فقد �ان،  ةعلى نشر �تا�ه، اللوحة االقتصاد�  هلو�س الخامس عشر ساعدت فرانسوا �ین�  ادور محظ�ة�ومپاآلنسة  ن  أُیروى   44

�ه لم �كن �صب في الس�اق الذي استفاد من وجوده في ڤیرساي في الترو�ج لمذه�ه لدى عل�ة القوم، ومع ذلك فإن مذه د أن �ین�هومن المؤ�
 ترغب �ه االرستقراط�ة �شكل عام.

 القرن العشر�ن من نادى �مبدأ الضر��ة الواحدة، ال س�ما في الوال�ات المتحدة، ولكن على أساس مختلف. ظهر في 45
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 مالحظات ختام�ة: -

o  آمن الفیز�وقراطیون بوجود نظام طب�عيnatural order   یحكم الحیاة االجتماعیة

ال�اني في چوشابههم في ذلك معاصرون متنوعون في أورو�ا أهمهم بقوانین أزلیة، 

ت تظهر في لك في ظل دعوات للحر�ة بدأتي ذ و�أ 46إ�طال�ا وسمیث في اسكتلندا.

الذي بدا راغ�ًا �االنعتاق من إرث التسلط، سواًء �صورته الدین�ة الفكر األورو�ي 

المشّوهة على ید الممارسات الكنس�ة أو �صورته الس�اس�ة على أیدي الط�قة الحاكمة 

ل �امل �شك  ر�تهالتي عاشت لفترة مدعومة �فلسفات تنّظر لضرورة تخلي الفرد عن ح

 ح�اة آمنة.  للدولة إذا ما أراد
o  تكمن أهم�ة الفیز�وقراطیین أنهم قاموا بتحلیل االقتصاد بوصفه نظامًا من العالقات

المتشا�كة. لقد نظروا إلى الصورة العامة. و�ذا �ان تصو�رهم لهذه الصورة العامة غر��ًا  

لالقتصاد بوصفه  امة رة عأو قاصرًا ف�حسب لهم على األقل أنهم أدر�وا وجود صو 

�انِتّیون س�قهم إلى ذلك وأنه من الناح�ة التحلیل�ة قّدم   إنلتأكید �مكن القول نظامًا. �ا

عمًال أرقى �كثیر، لكنه لم �قدم نموذجًا ینطوي على تدفق متكامل للمتغیرات 

االقتصاد�ة على غرار الفیز�وقراطیین، ولذلك فإن تأثیرهم �ان �بیرًا وس�ظل �ذلك إلى 

 النظام الكالس�كي.   أن یتراجع �سرعة تحت وطأة تفوق 

o  قولهم "ط�قة عق�مة" ال �عني أنها ال تنتج شیئًا أو أن إنتاجها ال ق�مة له بل �عني فقط

 أن الفائض ال �مكن تحق�قه إال من خالل األرض.  

o  ا نظروا نظرة حر��ة لالقتصاد �كل، فلم �قفوا عند مخزون الثروة بل حّللوا تدفقها وهذ

 لفكر االقتصادي.   أنه ساهم في تطور او�ن لم �كن جدیدًا تمامًا إال

 

 
ق�مة إلى عدة عوامل أهمها ، بدا�ة نظر�ة متقدمة في الق�مة، تعزو ال1750«عن النقود»،  Della Moneta�تا�ه  چال�اني فيوضع  46

رور قرن من الزمن تقر��ًا. وفي مؤلف آخر عن التجارة، طالب بتنظ�م التجارة، متمیزًا بذلك عن المنفعة والندرة، ولن �ظهر تحلیل مشا�ه قبل م
 .میث الذین �انوا م�الین بوضوح تام إلى الحر�ة االقتصاد�ة في التجارة والم�ادالتراطي وعن سالفكر الفیز�وق
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 David Hume )1776-1711دیـڤید هیوم ( .3-4

وصلنا إلى هیوم صدیق آدم سمیث وسلفه الفكري الذي توفي في نفس السنة التي نشر فیها آدم سمیث 

العلم ال �مكن أن   أنلسفة �قول دیـڤید هیوم فیلسوف صاحب مذهب في الفكتا�ه الشهیر ثروة األمم. 

ر النقود على  الخبرة). وأهم ما یذ�ر �ه هو مساهماته في مواض�ع تأثی إال من التجر�ة (�معنى  ینشأ

بنى ما أَعتبرُه أول نموذج اقتصادي «مان أنه چو �ر و�قول عنه بول االقتصاد وفي التجارة الدول�ة. 

نها كنه مّل میدنبیرچ لإهیوم جامعة    ل. دخ1711ام  یدنبیرچ في اسكوتلندا عإولد هیوم في   47. »حق�قي

الفلسفة لم تطعمه خبزًا، وألنه لم �ستطع أن  وسافر إلى فرنسا ل�ص�ح فیلسوفًا ذا شهرة عالم�ة. لكن 

�ص�ح أستاذًا جامع�ًا فقد عمل مدرسًا خاصًا لدى أحد النبالء ثم سكرتیرًا لضا�ط �بیر في الج�ش،  

كرتیر السفارة البر�طان�ة  أص�ح س  1763في عام  .  �فاه للتفرغ لطلب العلم  فكان له من أس�اب الع�ش ما 

وأخیرًا،  48عاد إلى مسقط رأسه لی�قى هناك حتى وفاته.  1769عام  في �ار�س، ثم في الخارج�ة، وفي  

، ولم �كن أقل مستوًى من آدم سمیث �فیلسوف و�اتب، صد�قًا مقّر�ًا ألدم سمیث ، �ما ذ�رنا،  كان هیوم

. وقد »ثروة األمم «ا فعل سمیث في  القتصاد�ة على غرار مم �ضع نظامًا متكامًال في النظر�ة ا لكنه ل

ضمن  » حوارات س�اس�ة«ه االقتصاد�ة جزًء محدودًا من نتاجه العلمي، وضعها في شكلت �تا�ات

 . 1741الذي نشره عام  »مقاالت، أخالق�ة وس�اس�ة «

 نظریة ھیوم في معدل الفائدة .3-4-1

م�ة تجار�ة  تیلیون على الدفع �اتجاه س�اسات حكو الثامن عشر �ما رأینا عمل المیر�ان   ف القرن في منتص

قدموا مبررات �اف�ة للبرامج المقترحة. فجاء هیوم ل�قدم خدمة جلیلة للمیر�انتیلیین من خالل  ولكنهم لم �

عتهم لالدخار  ب�ان وظائف رجل األعمال. �ان رجال األعمال محل إعجاب هیوم الذي أثنى على نز 

  األمر الذي �شجع ساهم من وجهة نظره في تخف�ض معدل الفائدة، ومراكمة رأس المال. ألن ذلك �

 
على قید الح�اة و�ظهر �شكل متكرر على الشاشات   مانچاالقتصاد. ال یزال �رو اقتصادي معاصر حائز على جائزة نو�ل في  مان  چبول �رو 47

لى أول�ة هیوم في بناء نموذج اقتصادي حق�قي هي إشارة لمقالته الشهیرة ع مانچ�رو  العالم�ة بوصفه معلق اقتصادي ذو علم وخبرة. تعلیق
 . Of the Balance of Trade »التجارة عن میزان«

ّص مكان لتم 48  ، اسكتلندا، والذي یبلغ طوله میل واحد تقر��ًا.یدنبیرچإثال هیوم في المیل الملكي، الشارع التار�خي الشهیر في ُخصِّ
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المز�د من رجال األعمال على االقتراض، ما �فضي إلى التوسع في اإلنتاج و�ذ�اء المنافسة التي ستقود  

 إلى انخفاض معدل الر�ح.  

راضي لنفس السبب. فهم �قترضون لالستهالك �المقابل، لم �كون هیوم معج�ًا �مالكي األ 

همون في ارتفاع معدل الفائدة و�التالي  متعة، فینافسون رجال األعمال المنتجین على رأس المال و�سالاو 

یتسببون �انخفاض مخزون رأس المال الضروري لإلنتاج. هذا التحلیل لم �كن مجرد تلم�ع لصورة رجل  

 loanableقراض «دل الفائدة عرفت بنظر�ة األموال المعدة لإلاألعمال، بل انطوى على نظر�ة في مع

funds theory .« 

ئدة هو حصیلة تفاعل عرض المدخرات والطلب على المدخرات. ف�النس�ة لهیوم، معدل الفا

�موجب هذه النظر�ة تؤدي ز�ادة المدخرات إلى انخفاض معدل الفائدة وتسمح �التوسع في االقتراض. 

ع الحافز على االقتراض. وهذا التحلیل رض المدخرات إلى ارتفاع معدل الفائدة وتراجف�ما یؤدي تراجع ع

لفضیلة على االدخار �ونه مهم لالستثمارات الجدیدة التي �عّول علیها في  شیئًا من صفات ا�ضفي 

 49تعظ�م ثروة األمة.  

 

 ھیوم والنظریة الكمیة في النقود .3-4-2

�جاب�ة ومنافع  دة النقود آثار إل في عرض النقد. رأى هیوم أن لز�احلل هیوم اآلثار االقتصاد�ة للتبد 

النقود على األمد الطو�ل یتمثل في ارتفاع األسعار دون تأثیر على   تأثیرى االقتصاد، و�ین أن عل

قتصادي بوصفه سلفًا  الناتج واالستخدام. وهذه النت�جة أدت إلى تصن�ف هیوم من قبل مؤرخي الفكر اال

  50. في هذه الجزئ�ة تحدیداً   درسة النقد�ةمن اسالف الم

 
في إطار االقتصاد الحق�قي.  لكالس�ك�ة في معدل الفائدة بوصفه ظاهرة اقتصاد�ة حق�ق�ة، �معنى أن مستواه یتحددالنظر�ة ا هذه خالصة 49

 �مكن اعت�اره �الس�ك�ًا صرفًا.ومع ذلك فإن هیوم ال 
قفه من الدین الحكومي ومن �ة، مثل مو ذ�رنا أن هیوم لم �كن �الس�ك�ًا صرفًا واالن نشیر إلى أنه لم �كن "نقد�ًا" ألن له أفكار ال نقد 50

 رس متمیزة عن �عضها ال�عض.ة بین عدد من الت�ارات التي تحولت الحقًا إلى مداالضرائب. �اختصار، �انت لدى هذا الفیلسوف مناطق رماد�
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على األمد الطو�ل. فعند استخراج الذهب والفضة  stickyسعار غیر مرنة م أن األرأى هیو 

ووضعها في التداول عن طر�ق انفاقها فإنها ستتر�ز �المحصلة في أیدي عدد محدود من التجار. 

ترتفع  ستثمار، تبدأ الصناعة في التوسع و النقود اإلضاف�ة على التوسع في اال وعندما ینفق هؤالء

ارتفعت األسعار قلیًال فإن ذلك �عتبر جیدًا ألنها تز�د األر�اح وتشجع   لتشغیل. وحتى إنمستو�ات ا

على المز�د من التوسع االقتصادي. ولكن إذا ما استمر ذلك سنصل إلى نقطة یؤدي فیها ارتفاع  

فاق النقود من  �مكن الوصول إلى نقطة �ص�ح فیها إنلتشغیل إلى ارتفاع في األجور، �ما مستوى ا

تستط�ع األعمال تلب�ة الطلب ما یؤدي إلى انخفاض مخزونها من ال�ضائع. هذان  لز�ادة �حیث ال ا

من ان فبدًال    money transmission mechanism األثران سیؤد�ان إلى تبدل في آل�ة انتقال تأثیر النقود 

. ومع  ارتفاع األسعار منها سیؤدي إلى ز�د من الناتج والتشغیل فإن المز�د تؤدي ز�ادة النقود حینها للم

 مرور الزمن فإن �ل ز�ادة ستترجم على شكل ارتفاع في األسعار دون مز�د من اإلنتاج والتشغیل.
 

 ھیوم والنقود في إطار التجارة الدولیة .3-4-3

آل�ة    من خالل تحلیله إلى ما �سمى  صلوو ناقش هیوم تأثیر حر�ة النقود عبر الحدود على االقتصاد،  

��ف أن القوى  شرح هیوم من خالل هذه اآلل�ة   ecie flow mechanismsp.51تدفق الذهب النقدي 

االقتصاد�ة تؤدي تلقائ�ًا إلى مر�ز محدد لمیزان التجارة من أجل �ل البلدان. رأینا ��ف وصل هیوم 

فاع في األسعار. لكن األمر لن یتوقف هناك،  إلى أن المز�د من الذهب س�قود �المحصلة إلى ارت 

فإن هذا البلد س�صّدر �م�ة   ر س�جعل منتجات البلد أقل جاذب�ة في الخارج، و�التاليفارتفاع األسعا

أقل. وأما المنتجات األجنب�ة فستكون أرخص �النس�ة للبلد الذي ارتفعت أسعاره المحل�ة فیز�د استیراده 

مر الذي ر وازد�اد االستیراد سیتدهور المیزان التجاري الوطني. األمن الخارج. ومع تراجع التصدی

 
ف ف�ه الكثیر عن قت لم ُ�عر �الط�ع لم �كن هیوم أول من تحدث عن ذلك، فالسبق �ان لكانتّیون �ما رأینا، لكن هیوم نشر تحلیله في و  51

قتصادي الكلي في جاوزت المیر�انتیل�ة، ومهدت �عض الشيء للتحلیل االأعمال �انتّیون. �عد تحلیل هیوم آلل�ة تدفق الذهب خطوة واسعة ت
 صورته بنها�ة القرن الثامن عشر و�دا�ة القرن التاسع عشر.
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 سیؤدي إلى تسّرب النقود إلى الخارج.  

مد الطو�ل، ومع تراجع النقود وتراجع اإلنفاق في الداخل، سیؤدي ذلك �شكل أو �آخر  وعلى األ

لتجاري ال �مكن أن  إلى انخفاض األسعار. ومن أهم نتائج هذا التحلیل أن االختالالت في المیزان ا

  ض تجاري ستشهد ز�ادة في عرض النقد وستعاني من التضخم، تدوم طو�ًال. فالبلدان التي تتمتع �فائ

وهذا سیؤدي إلى تراجع الفائض التجاري. وأما بلدان العجز التجاري سیؤدي تراجع عرض النقد فیها 

النت�جة الثان�ة فمختصرها ان   إلى انخفاض األسعار وستؤول عجوزها التجار�ة إلى االنخفاض، وأما

الذهب س�ستقر    بال تغّیر عند الحفاظ على میزان تجاري متوازن. أي أن  كم�ة الذهب في بلد ما ست�قى

 عند مستوى توازني.

 مكانة ھیوم من تطور الفكر االقتصادي .3-4-4

دفق الذهب النقدي �عد على الرغم من اعت�ار هیوم میر�انتیل�ًا من قبل الكثیر�ن، إال أن تحلیله آلل�ة ت

ها،  لى وضع المز�د من الذهب نصب عین�ة التي دأبت ع�معنى من المعاني انقال�ًا على المیر�انتیل

فضًال عن أن هیوم لم یدفع �اتجاه س�اسات مصممة لتولید فوائض تجار�ة. ولكن، �ما أن األدب�ات  

ن آراء هیوم وتحلیالته تعد جزًء  إ�قول    المیر�انتیل�ة لم تتمتع �قدر �بیر من التجانس ف�مكن لل�عض أن

فاق على أن هیوم شكل �انتیلي. �مكننا أن نختلف على ذلك لكن هناك اتمن س�اق تطور الفكر المیر 

رمزًا للفكر االقتصادي االنتقالي من المیر�انتیل�ة إلى االقتصاد الكالس�كي، واالقتصاد الكالس�كي  

 نا أن ننتقل إل�ه م�اشرًة. البر�طاني على وجه التحدید. والذي آن ل
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 أسئلة الفصل
 أسئلة للنقاش

سعار، بل �مكن ر �التجارة الدول�ة للبلد الذي ارتفعت ف�ه األكان �انِتّیون �عتقد أن ارتفاع األسعار غیر مض .أ

 أن ذلك مضر �التجارة الدول�ة. ما رأ�ك؟أن �كون مفیدًا. ف�ما �ان هیوم یرى 

 ناعي؟ هل �عقل ذلك؟ ك�ف �مكن للفیز�وقراطیین أن ینكروا الدور المنتج للقطاع الص .ب

 عاصر؟ما رأ�ك بتطبیق نوع من الضر��ة الواحدة في زمننا الم .ت

 

 أسئلة مقال�ة

 ك�ف نظر هیوم إلى العالقة بین �م�ة النقود و�ین األسعار؟ .أ

 إلى معدل الفائدة؟ تحدث عن نظرة هیوم .ب

 اشرح الم�ادئ العامة للمدرسة الفیز�وقراط�ة. .ت

 نتیل�ًا؟هل �ان هیوم فیز�وقراط�ًا أم میر�ا .ث

 

  أجب بـ صح أو خطأ

 قتصاد تصف العالقات التي تر�ط بین مكوناته.�عد �انتّیون أول من �تب أطروحة في علم اال .أ
 جامعة �ار�س.تتلمذ هیوم على ید فرانسوا �ین�ه عندما �ان یدرس في  .ب
 العمل هو مصدر إنتاج الثروة عند الفیز�وقراطیین. .ت
 قرن من الزمان.  امتدت المدرسة الفیز�وقراط�ة على مدى .ث
 نادى الفیز�وقراطیین �ضر��ة واحدة على األرض.  .ج

 

 ح�حةجا�ة الصاختر اإل

 هو:  »مقال حول طب�عة التجارة �شكل عام«صاحب مؤلف  .1
 آدم سمیث .أ

 ید ر�كاردوڤد� .ب
 كانتّیون  .ت
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 یتيپول�ام  .ث
 

 ینحدر �انتّیون من أصل:  .2
 فرنسي .أ

 إیرلندي .ب
 إسكتلندي .ج
 ألماني .د

 

 هو:  »تلكوا ما یز�د عن �فافهم سیتكاثرون �الجرذان في الزر��ةإذا ما امإن الناس «صاحب القول الشهیر  .3
 ید هیومڤ�د .أ

 میرابو .ب
 ج�ڤنز .ج
 كانتّیون  .د

 

إن الصعو�ة في هذه المسألة تتمّثل �معرفة الك�ف�ة  «من القائل تعل�قًا على ر�ط جون لوك للغالء �كم�ة النقود:   .4

 :»ر و�أي تناسبالتي تؤدي من خاللها ز�ادة النقود إلى ارتفاع األسعا
 ید هیومڤد� .أ

 جون لوك  .ب
 كانتّیون  .ج
 مار�س .د

 

، فإن أسعار السلع وال�ضائع لن تتضاعف  دما تتضاعف �م�ة النقود في الدولةنع« من ترّجح أنه قال  .5

 :»�الضرورة
 أرسطو  .أ

 توماس األكو�ني .ب
 أفالطون  .ج
 كانتّیون  .د

 

ر�ة األسعار �التناسب مع �م�ة �النس�ة للغر�یین، أول من استخدم مفهوم سرعة تداول النقود في تفسیر ح .6

 النقود هو:
 اكسینوفون  .أ
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 ن�كول أور�م .ب
 نتوماس مُ  .ج
 كانتّیون  .د

 درست االقتصاد بوصفه نظامًا من العالقات المت�ادلة بین مختلف القطاعات هي:   إن أول مدرسة اقتصاد�ة .7
 الكالس�ك�ة .أ

 الكینز�ة .ب
 النیو�الس�ك�ة .ج
 الفیز�وقراط�ة .د

 

 : رنسا عندما �انت األخیرة في حالةنشأت المدرسة الفیز�وقراط�ة في ف .8
 ازدهار القطاع االقتصادي .أ

 ر�طان�ا انتصار على ب .ب
 وانتشار للبؤس والفقر تدهور اقتصادي  .ج
 حرب مع هولندا .د

 

 نشأت المدرسة الفیز�وقراط�ة في:  .9
 منتصف القرن الثامن عشر  .أ

 الر�ع األخیر من القرن التاسع عشر .ب
 بدا�ات القرن العشر�ن  .ج
 أواخر القرون الوسطى  .د

 

 آمن الفیز�وقراطیین أن الح�اة �حكمها: .10
 نظام من القوانین الطب�ع�ة .أ

 الوضع�ة قوانین من النظام  .ب
 تحالف الملك والكن�سة .ج
 تحالف الملك واإلقطاع .د

 

 �ان من إبداع:  » اللوحة االقتصاد�ة«النموذج االقتصادي المسّمى  .11
 كانتّیون  .أ
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 ید هیومڤد� .ب
 كین�ه .ج
 هتورچو  .د

 

 الوحید المنتج هو: �النس�ة للفیز�وقراطیین، القطاع .12
 الصناعة   .أ

 الزراعة  .ب
 التجارة .ج
 قتصاد�ة الاكافة القطاعات والصناعات  .د

 

 �النس�ة للفیز�وقراطیین، الغّلة الصاف�ة (صافي الدخل) هو:  .13
 .مجموع ما ُیدفع لمالكي األرض من ر�وع .أ

 مجموع ما ُیدفع لمالكي األرض من ر�وع �استثناء األراضي ضع�فة الخصو�ة  .ب
 ائدة الر�ع زائدًا الف .ج
 الر�ع والفائدة واألجور واألر�اح .د

 

 مبني على فكرة:  نادى الفیز�وقراطیین بنظام ضر�بي .14
 الضرائب النوع�ة  .أ

 الضرائب على االستهالك .ب
 الضر��ة الوحیدة   .ج
 ضر��ة الق�مة المضافة  .د

 

 الط�قة العق�مة عند الفیز�وقراط هي: .15
 ط�قة الصناعیین .أ

 ط�قة الحرفیین .ب
 ط�قة الفالحین �المعنى العام .ج
 الزراعة الط�قات �استثناء العاملین في  لك .د
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لقد بنى ما أعتبره أول نموذج اقتصادي  «مان �قوله چول �رو پقتصاد، من �قصد صاحب جائزة نو�ل في اال .16

 :»حق�قي
 كین�ه .أ

 هو چتور  .ب
 كینز .ج
 هیوم .د

 

 ید هیوم �الدرجة األولى: ڤكان د� .17
 اقتصاد�ًا �الس�ك�اً  .أ

 اسكوالئ�اً  .ب
 فیلسوفًا �المعنى العام .ج
 �النماذج االقتصاد�ة ذا شغف ر�اض�اً  .د

 

 الي عام:  ید هیوم أهم �تا�اته االقتصاد�ة حو ڤر د�نش .18
 م  1417 .أ
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 مهید تار�خيت .4-1

النموذج مع بدا�ة القرن الثامن عشر ظهر على الساحة نموذج متفوق في االقتصاد الرأسمالي هو 

حققت اتساعًا  ال�ة الصناع�ة في إنـچلترا أسرع من أي بلد آخر في أورو�ا و ورت الرأسمچلیزي. وتط نـاإل

ة. و�دأت الورشات اإلنتاج�ة التي حّلت  معتبرًا في حجم السوق الداخل�ة ومر�زًا متمیزًا في التجارة الدول�

الثلث األخیر من  إلى استخدام اآللة. وفي تدر�ج�ًا محل د�اكین الحرفیین �االنتقال من العمل الیدوي 

 عطیها صفة الثورة الصناع�ة. الثامن عشر تشهد إنـچلترا نهضة صناع�ة قو�ة تالقرن 

ترافقت التطورات الصناع�ة مع تطور في القطاع الزراعي و�دأت التكنولوج�ا الحدیثة واألسالیب  

ت مع انتصارات مذلة اعة. ترافقت هذه التطوراالمتقدمة في اإلنتاج الزراعي والحیواني تتسلل إلى الزر 

د المستعمرات (ومعها حصیلة نهب المستعمرات) نسیین في العالم الجدید وفي الهند و�انت موار للفر 

سمالي. وألن بر�طان�ا �انت البلد األسرع تطورًا  تتدفق إلى لندن وتساهم �شكل �بیر في التراكم الرأ

الكالس�كي ذا ا أن �كون علم االقتصاد ان من الطب�عي إلى حّد مواألكثر دینام�ك�ة من غیرها فقد �

ة، ال سّ�ما أن نشأة علم االقتصاد التي اعتبرت بدایتها الفعل�ة �صدور ص�غة بر�طان�ة أكثر منها أورو��

 تعود إلى اسكتلندا.   »ثروة األمم«كتاب آدم سمیث  

ر لنظام االقتصادي خالل عص�عد االقتصادیون الكالس�كیون أول من قام بدراسة شاملة ل

لثاني من القرن السا�ع عشر  رى عدیدون أن بذور هذا الفكر زرعت في النصف االتنو�ر في أورو�ا. و�

الفرنسیین   هو چمهم �ین�ه وتور على أیدي مفكر�ن في فرنسا و��طال�ا و�ر�طان�ا أولهم ول�م بیتي وأه

آخر�ن في إ�طال�ا.  �طان�ا وغال�اني من بین ون البر�طاني الذي عاش في فرنسا، وهیوم من بر و�انتیّ 

 ررنا �أغلب هؤالء في الفصول السا�قة. وقد م

أر�ع شخص�ات �الس�ك�ة لعرض مساهمات �ل منها �شكل منفرد، على أن یتم  ار أهم  تم اخت� 

إعطاء صورة عامة الحقًا. نبدأ مع آدم سمیث، ثم د�فید ر�كاردو، فتوماس مالثس، ونختتم �جون  

 ِمل.  ستیوارت 
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  Adam Smith )1790 -1726آدم سمیث ( .4-2

األمم»  �حث في طب�عة وأس�اب نشوء ثروة «ا�ه �ت 1776نشر الفیلسوف اإلسكتلندي آدم سمیث عام 

An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations    واعتبر الغر�یون هذا التار�خ

ي �بیر ع�ارة عن دراسة �تا�ه الذ   دراسة علم االقتصاد �عده إلى حد تار�خ والدة لعلم االقتصاد، وظلت  

 52. »ثروة األمم «ط�عات متوال�ة و�ات �عرف اختصارًا بـعنوان انتشر ف�ما �عد وظهرت منه عدة 

والحق�قة عند األغلب�ة أن آدم سمیث أعاد تشكیل علم االقتصاد ل�س في المضمون فقط بل وفي  

و�ن �انت أولیته محّل خالف قّلة ممن  المنهج، وأسس لنشوء العلم الجدید وعلم االقتصاد الس�اسي.

 بلقب "أب االقتصاد" یرون أن �انتیون هو األحق 

 الید الخفیة  .4-2-1

همة المشّرع (الدولة) هي توفیر البیئة المناس�ة لألفراد لممارسة نشاطهم �حر�ة  رأى آدم سمیث أن م

مصلحة المجتمع �شكل    وذهب إلى أن الفرد "من خالل سع�ه وراء مصلحته الذات�ة فإنه غال�ًا ما �حقق

صلحة  إلى تحق�قها" لم �قل آدم سمیث، �ما �شاع عنه، أن تحقیق المأكثر فعال�ة منه عندما �سعى واع�ًا  

إلى تحقیق مصالحهم الذات�ة األنان�ة بل قال أنهم عندما �سعون   د الجماع�ة یتم من خالل سعي األفرا

ل�ة في تحقیق المصلحة الجماع�ة �المقارنة مع  وراء مصالحهم الذات�ة فإن ذلك غال�ًا �كون أكثر فعا

رض. وأما دور الدولة ولة تحقیق المصلحة الجماع�ة من خالل س�اسات مخصصة لهذا الغق�امهم �محا

ف�كمن �الترتیب المؤسساتي الذي �جعل التوافق بین المصالح الفرد�ة والمصلحة الجماع�ة أمرًا ممكنًا.  

لحة رّتب المؤسسات �طر�قة تجعل حتى األفراد السیئین أصحاب مصفالمشّرع الحاذق �ضع القوانین و�

وخالفًا للسائد لم یر آدم سمیث أن الحیلة    في انتهاج ممارسات تتقاطع مع المصلحة الجماع�ة. وهكذا،

 53خیر من الفضیلة، وال �عقل من فیلسوف أخالق أن یتبنى مثل هذه الفكرة. 
 

الس�اسة قبل أن �كون �تا�ًا في االقتصاد. على أ�ة حال لن �مر زمن  هو �تاب فيمن أساتذة العلوم الس�اس�ة من �عتبر أن هذا الكتاب  52
 �ما سنرى. »الس�اسياالقتصاد «ل أن یدعى هذا العلم �اسم طو�ل جدًا قب

 )، طبیب ومفكر أنغلوهولندي آمن �أن االخالق والفضیلة ال �مكن أن تبني1733 – 1670یل ( ڤینسب هذا المذهب إلى بیرنارد ماند 53
ماندڤیل الجتماعي واالزدهار االقتصادي. تعرض  زدهرًا، بل إن حب الذات والرغ�ة في الح�اة الفارهة هو المحّرض الحق�قي للتطور امجتمعًا م

صفات یل ل�س هناك أفعال إنسان�ة عل�ا وأخرى دن�ا، فالح�اة العل�ا لإلنسان على ما تنطوي عل�ه �ڤعمومًا لنقد الذع في زمانه. �النس�ة ل ماند
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 سمیث وتقسیم العمل .4-2-2

ثم بین المنشآت في   تبدأ داخل المنشأة الواحدة، �م العمل على مستو�ات نظر آدم سمیث إلى تقس 

لى المستوى الدولي. وارت�ط عنده تقس�م العمل الدولي �حر�ة  االقتصاد الواحد، ثم بین االقتصادات ع

التجارة التي تغنى �منافعها، ال على الطر�قة المیر�انتیل�ة، بل على الطر�قة التي تحقق المكاسب لكافة 

 طراف التجارة الدول�ة. أ

ن اج�ة العمل وز�ادة دخل الفرد فملعمل هو أهم مصادر نمو إنت�النس�ة آلدم سمیث تقس�م ا

جهة �ساعد تقس�م العمل على جني منافع التخصص. ومن جهة ثان�ة �ساعد في توفیر الوقت الضائع  

ة یؤدي تقس�م العمل إلى في انتقال العامل الواحد من مهمة إلى مهمة أخرى مختلفة، ومن جهة ثالث

دة �مقدار تاج. و�ذا �انت وفورات التخصص واالنتقال بین المهمات محدو تطو�ر اآلالت ومكننة اإلن

إمكان�ة تقس�م وت�س�ط مراحل اإلنتاج فإن تطو�ر مكننة اإلنتاج و�حالل رأس المال المتزاید محل العمل 

ه المجتمع. ولذلك فقد تحدث آدم سمیث عما  ال �حدها إال مقدار التطور التكنولوجي الذي وصل إل� 

تمع. وهذه نظرة معاصرة �امت�از،  الذي اعتبره أساس تطور القوى اإلنتاج�ة في المج   »العلم  �ةكم«سماه  

فالنماذج الحدیثة للتحلیل الكلي ترّ�ز على دور التكنولوج�ا في النمو االقتصادي والكثیر من الدراسات 

دث عنه الیوم عندما  ال�حث والتطو�ر في النمو االقتصادي، وأما ما نتح  تسعى لعزل تأثیر االتفاق على

 ة" ما هو إال تسم�ات حدیثة لما سّماه سمیث "كم�ة العلم". نقول "اقتصاد المعرفة" و"مجتمع المعرف

وعلى أ�ة حال فإن آدم سمیث لم یتوقف �ثیرًا عند هذه النقطة ورأى أن قاطرة نمو ثروة األمة  

ل وهذا یرفع اإلنتاج�ة وهذه تز�د كم رأس المال. فتراكم رأس المال �سّهل تقس�م العمما هي إال ترا

ح التي سیؤدي تضاعفها إلى المز�د من التراكم الرأسمالي. و�ذلك فإن هذه الدورة  العوائد، و�الذات األر�ا

إلى المز�د من  التي تغذي ذاتها بذاتها ترتقي على شكل حلزون صاعد من التراكم الرأسمالي الذي �قود  

محّرك  میث إذًا رأس المال هو السبب وهو النت�جة وهذا الدوران هوالتراكم الرأسمالي. �النس�ة آلدم س

إنتاج ثروة األمة. وهذا السعي الدؤوب لرأس المال نحو التراكم هو ما �خلق فرص العمل و�ؤدي إلى 

 
 ناس. لة والخیر�ة ما هي إال خ�ال ابتدعته الحكومات ورجال الدین لتسهل الس�طرة على الالفضی
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یدفع المستثمر لمراكمة رأس المال،  ز�ادة الدخول على الرغم من أن ذلك ل�س �الضرورة الحافز الذي

 تقوده ید خف�ة إلى تحقیق غا�ة لم تكن له ن�ة في تحق�قها". فهذا األخیر "

 نظریة سمیث في األجر .4-2-3

رأى سمیث أن المجتمع ال �مكن أن �كون سعیدًا في ظل شقاء أغلب�ة أفراده، ورأى أن العمال غیر  

ذا في ظل عدم وجود قوانین تمكنهم من ذلك. وهكقادر�ن على تنظ�م أنفسهم للمطال�ة برفع األجور 

�سّد رمقهم. �األجر المتدني الذي �كاد ال  -�حكم �ثرة أعدادهم –فإن العمال ال�سطاء محكوم علیهم 

وأما الخروج من هذه الحالة فغیر ممكن إال إذا أص�ح طلب أر�اب العمل على قوة العمل أكبر من  

فقط في هذه   ع في رأس المال �فوق سرعة نمو عدد العمال.عرضها وهذا غیر ممكن بدون تراكم سر�

ل عرض أجور أعلى.  الحالة س�ضطر أر�اب العمل إلى التنافس على العدد المتوفر من العمال من خال

ومع ذلك فقد انت�ه سمیث إلى أن ارتفاع األجور وتحسن مستوى مع�شة العاملین سیرفع المستوى  

اید، لتعود األجور ت الوف�ات و�عود معدل النمو السكاني للتز الصحي للعائالت �حیث تتراجع معدال

الذي اضفى صفة الكآ�ة على   المتشائمبدورها للتراجع. وسمیث بهذا االستنتاج �ساند مالثس ومذه�ه 

 علم االقتصادیین ورجاله في ذلك الزمان.

 نظرة سمیث إلى الربح والفائدة  .4-2-4

�ه من مخاطرة فإن   الذي �ستحقه رائد األعمال عما �قوم�خالف النظرة المعاصرة للر�ح بوصفه العائد 

ظرته للق�مة التي یرى  یتفق مع نسمیث �ان یرى أن الر�ح هو مجرد اقتطاع من دخل العمل، وهذا 

أنها تتمثل �كم�ة العمل المبذول في عمل�ة اإلنتاج.  وعلى الرغم من هذه النظرة للر�ح فإن آدم سمیث 

ه إلى الفائدة بوصفها اقتطاعًا من  لرجل األعمال. وعلى الرغم من نظرت لم �قلل من الشأن األخالقي 

بل اعتبر الفائدة مقبولة اجتماع�ًا. لم ینكر آدم  دخل العمل فإنه لم �قلل من الشأن األخالقي للصیرفي،  

سمیث جشع رأس المال الصاعد ولم �خالف الموقف األخالقي من الجشع واألنان�ة، لكنه، بنفس الوقت، 

ل رأى أن الحكم على الناس �جب أن یبنى ال على نوا�اهم بل على  یر في ذلك سب�ًا �اف�ًا للتعم�م. بلم  

ة المناس�ة �مكن ألولئك المدفوعین �النوا�ا األنان�ة أن �عملوا لصالح الخیر أفعالهم، فعند توفر البیئ
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 الجماعي، على غیر وعي منهم بذلك.

فإنه �عد   صدر عن فیلسوف أخالق �حجم آدم سمیث وهذا الموقف الواضح من الر�ا عندما �

ال والص�ارفة قبل سمیث بزمن  بین رجال األعم   تغیرًا جوهر�ًا في النظرة إلى الر�ا، فالر�ا و�ن بدا مقبوالً 

إال أن آدم سمیث لم �كن صیرف�ًا مثل �انِتّیون بل �ان فیلسوف أخالق قبل �ل شيء، وها هو ینظر  

لك �عتبره مقبوًال اجتماع�ًا. وهذا انحراف من الدخل الذي یوّلده العمل ومع ذ  إلى الر�ا على أنه اقتطاع

ر�ا بدًء من أرسطو. و�النس�ة لمار�س، �أتي موقفه    عن تار�خ طو�ل لفالسفة األخالق في الموقف من

 من الر�ا والر�ح في س�اق الفكر التبر�ري لالستغالل الذي مارسته الط�قة الصاعدة. 

 ح عند سمیثتناقص معدل الرب .4-2-5

على األمد الطو�ل �سبب المنافسة، ورأى أن المنافسة داخل  ل الر�ح سیتناقص رأى سمیث أن معد 

تقود إلى انخفاض الر�ح في هذا القطاع �حكم حر�ة الدخول إلى السوق، وظّن أن تدفق   القطاع الواحد 

عدل الر�ح في ذلك رأس المال من قطاع تراجع ف�ه معدل الر�ح إلى قطاع آخر س�قود إلى تراجع م

فس الطر�قة. وقد استخدم سمیث ذات المنطق في تفسیر اختالف معدل الر�ح من قطاع إلى  األخیر بن

آخر، منوهًا لعوامل مرت�طة �شّدة المشقة التي تختلف من عمل آلخر، لكن هذا التحلیل �عاني  قطاع 

 من فجوات نتحدث عنها الحقًا عندما نصل إلى د�فید ر�كاردو.

 والمالیة العامة:ى دور الدولة میث إلنظرة س .4-2-6

أن تكون مجرد حارس لیلي  من الشائع عن آدم سمیث، وعن الكالس�كیین عمومًا، أنه أراد من الدولة 

�سهر على أمن األمة الداخلي والخارجي. لكن اختصار فكرة آدم سمیث عن دور الدولة بهذه الطر�قة  

االقتصاد�ة إلى تلك التي یتعین  سمیث بتقس�م األنشطةأمر �فتقر إلى الدقة. في الحق�قة انشغل آدم 

للقطاع الخاص من جهة أخرى. المع�ار  على الدولة الق�ام بها من جهة، وتلك التي �جب أن تترك 

لدى آدم سمیث واضح. توز�ع األدوار �جب أن �ستند إلى القدرة والكفاءة، أو هكذا یبدو من نظرته  

�اء المهام التي �حجم القطاع الخاص عن أداءها  الدولة أن تنهض �أع   لدور الدولة. ف�النس�ة إل�ه، على
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ة ق�امه بها أو لقدرة الدولة على انجازها بتكال�ف أقل من تلك إما لعدم توّفر القدرة أو النعدام إمكان�

التي سیتكبدها القطاع الخاص. فإذا ما اتفق المشّرعون على ما یتعین على الدولة الق�ام بها، یبدأ 

�شترط آدم سمیث أال یؤدي ذلك إلى ارهاق القطاع الخاص �الضرائب. وهذه حث عن سبل تمو�لها و ال�

، تفرض على الجم�ع �التساوي، و�رتد صداها على الجم�ع على شكل منافع  �جب أن تكون عادلة

ة متنوعة. من الواضح إذًا أن سمیث لم یرّوج لتقز�م الدولة، بل إن �تا�ه انطوى على مقترحات عدید 

للدولة، ومن المؤ�د أن سمیث �ان یرمي إلى الخالص من إرث الدولة المتسّلطة للمهام التشر�ع�ة 

ن خالل التشر�ع وتتمتع �المرونة الالزمة للتكّ�ف مع تبدالت الح�اة. فعلى سبیل المثال،  بدولة تحكم م

م  لتخف�ف من آثار تقس� اقترح سمیث أن �كون للدولة دور في تمو�ل التعل�م االبتدائي رغ�ًة منه في ا

ال�الغین  العمل الذي من شأنه أن یؤدي إلى تراجع المهارات الحرف�ة في السوق وحلول األطفال محل 

في األعمال ال�س�طة. وعلى سبیل المثال أ�ضًا، دعا سمیث إلى الرقا�ة على النظام المصرفي الذي 

 �ل قید.االقتصاد الحّر من  یتصف �عدم االستقرار. و�التالي ال �مكن ر�ط آدم سمیث �فكرة

ة ثروة من الواضح إذًا أن آدم سمیث �قدر ما �ان یؤمن �أهم�ة الم�ادرة الفرد�ة في صناع

األمة، و�قدر ما �ان یؤمن بدور الید الخفّ�ة في السوق، �قدر ما �ان یرى الحر�ة االقتصاد�ة تحتاج  

لتوص�ف ینطوي  واعد اللع�ة. وهذا اإلى إطار مؤسساتي تشر�عي �صّحح االنحرافات دون المساس �ق

النمط الذي نادت �ه  على عناصر أول�ة لوصفة االقتصاد الموّجه المعاصرة، ال االقتصاد الحّر على

 المدرسة النمساو�ة بزعامة فون میزس وفر�در�ك فون های�ك من �عده. 

 David Ricardo) 1823 -1772( ر�كاردود�فید  .4-3

  ه، مضارب أسهم من الطراز األول. ص�أ عن د�انته د�ة، و�ان �أب�ولد في لندن لعائلة من أصول یهو 

واعتنق مذهب الموحدین فنبذته عائلته. فبدأ �العمل لحسا�ه، وحّقق ثروة هائلة من عمله �البورصة من  

األراضي وأص�ح  خالل المضار�ة على نتائج معر�ة واترلو الشهیرة. واستخدم ثروته بذ�اء في شراء 

النماذج النظر�ة المفیدة  ر�كاردو یتمتع �مز�ج نادر من القدرة على بناء  في بلده. �ان    من أغنى المالكین

ومن القدرة على التحلیل المبني على المشاهدة والمحاكمة العقل�ة بذات الوقت. القت �تا�اته صدًى  
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ح�انًا.  ن �عده، و�ن �شيء من الم�الغة أواسعًا. وحصلت على ثناء ��ار االقتصادیین الذین جاؤوا م

�ادئ االقتصاد أو التجارة الدول�ة دون المرور �النموذج أننا حتى الیوم ال �مكننا أن نقرأ �تا�ًا في م�كف�ه  

 الم�سط لر�كاردو في التجارة الدول�ة. 

وأولع بهذا تعّرف ر�كاردو على عالم االقتصاد الس�اسي من خالل قراءته آلدم سمیث (ثروة األمم)  

بدا�ات  ر االقتصادیین الكالس�كیین في عصره. انشغل في قة واتصال �ك�االعلم. و�ان على صدا

اهتمامه �علم االقتصاد �مسائل النقد والتضخم، و�ان من أنصار العودة إلى قاعدة الذهب لما رأى من  

في الحفاظ على تعادل  مساوئ االفراط في اإلصدار النقدي، ورغ�ة �االستفادة من دور قاعدة الذهب 

م�ادئ «كاردو �تا�ه الشهیر  ) نشر ر�1817ت في الداخل والخارج.  وفي عام (ائ�ة بین العمالالقوة الشر 

ثم نشر الحقًا   Principles of Political Economy and Taxation »االقتصاد الس�اسي والضر��ة

�عتبر    نًا تعدیالت جوهر�ة في التحلیل.ط�عتین إضافیتین جاء فیهما شيء من اإلضافة والتنق�ح، وأح�ا

 .مع سمیث األكثر تأثیرًا في االقتصاد الس�اسي ر�كاردو

 نظریة ریكاردو في القیمة .4-3-1

على الرغم من انبهار ر�كاردو �فكر سمیث إال أنه عارض سمیث في عّدة قضا�ا، بل "صّححه" في  

ها  أكثر من مناس�ة. ففي قض�ة األسعار النسب�ة، ظّن سمیث أن نظر�ة الق�مة في العمل تتضاءل أهمیت

والتطور التقني   ارتقت الدولة في معارج التراكم الرأسمالي واستغالل الموارد، فمع انتشار اآلالت  كلما

یتراجع نصیب العمل في االنتاج و�ص�ح من غیر الممكن تفسیر اختالف األسعار النسب�ة لمنتجین  

�مز�د من األدوات   العامل  �اختالف العمل الداخلتین في انتاجهما. أما ر�كاردو فالحظ �فطنة أن استعانة

ل الم�اشر وأما األدوات فتختزن  ال �عني انخفاض مساهمة العمل. فعمل العامل الیدوي �مّثل العم

داخلها عمًال غیر م�اشر هو المشقة المبذولة في صناعة تلك األدوات. فمع تطّور األدوات التي 

أسهل فإن ق�مة العمل المبذول  ل أص�ح  �ستخدمها العامل �ص�ح العمل أسهل أو أقّل مشّقة، وألن العم

 رخص مقّدرًة �كم�ة العمل الالزمة إلنتاجها. في انتاج السلعة تص�ح أقل. ولذلك فإن السلع تص�ح أ
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رأى ر�كاردو أن تغیرًا في توز�ع الدخل، في الحالة العامة، من شأنه أن ُیؤثر على العالقة بین  

توز�ع الدخل یؤدي إلى تغیر في األسعار النسب�ة. رأ على  أسعار السلع المختلفة. أي أن التبدل الذي �ط

اإلنتاج �ختلف من سلعة إلى أخرى، �معنى أن النسب الالزمة إلنتاج  وذلك ألن اإلطار الزمني لمراحل  

السلعة من العمل الم�اشر والعمل غیر الم�اشر �ختلف من سلعة إلى أخرى. فالسلع التي یتم إنتاجها  

سب�ًا من المراحل األولى من اإلنتاج ستكون أسعارها أعلى من تلك التي  �بیرة ن�استخدام مدخالت عمل  

ر أقل نسب�ًا من مدخالت العمل في المراحل الم�كرة من اإلنتاج. ففي الحالة األولى س�كون  تطلبت مقدا

نتاج معدل األجر مرتفعًا ومعدل الر�ح منخفضًا، وأما في الحالة الثان�ة ففي المراحل الم�كرة من اإل

الق�مة الحال�ة   على مبدأ الفائدة المر��ة، تكون و جر. كون معدل الر�ح مرتفعًا مع انخفاض معدل األس�

   لألجور أعلى �قدر ما تكون األجور المدفوعة سا�قًا في مراحل اإلنتاج األسبق أعلى.

  وتوز�ع   لكن ر�كاردو توقف هنا ولم یتمكن من إعطاء تحلیل �امل للعالقة بین األسعار النسب�ة 

 approximately"الدخل، واكتفى �القول أن نظر�ة الق�مة في العمل تظل صح�حة على وجه التقر�ب 

correct " من التكنولوج�ا السائدة.محدد من اجل مستوى 

 

 نظریة ریكاردو في الریع: .4-3-2

�ع  ه في االستنتاج المبني على المالحظة والتحلیل للوصول إلى أن ر ت في حین ات�ع آدم سمیث طر�ق

لر�كاردو قاده لالستنتاج �أن ر�ع  ي األرض ما هو إال تعبیر عن مدى خصو�تها، فإن المنهج التجر�د 

رض الخص�ة في أعلى درجات الخصو�ة األرض ما هو إال تعبیر عن مدى ندرتها. فلو �انت األ

�ل  یر محددة فإن المزارعین �ستط�عون تلب�ة حاجة المجتمع من الحبوب وعند غمتوفرة �مساحات 

ساحة نسب�ًا، فإن التوسع في  مستوى ممكن، و�دون ر�ع. وألن مثل هذه األرض ستكون محدودة الم

المنتجین لزراعة األراضي األقل  �ضطرزراعة الحبوب المدفوع �ازد�اد الحاجات الغذائ�ة للمجتمع 

لمساحات خصو�ة، وهذه األخیرة ستص�ح یومًا ما نادرة مع التوسع في االنتاج، ما �قتضي اللجوء 
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الواحد ك�س  اللى ارتفاع متزاید في تكلفة  وهذا المسار ینطوي ع  إضاف�ة من أراٍض أقل خصو�ة، وهكذا.

  (متوسط تكلفة انتاج الوحدة الواحدة من الناتج). الحبوب من 

ال �مكن للمنتجین ان یتوسعوا في اإلنتاج بدون تكال�ف إضاف�ة، ولن یتوسعوا في اإلنتاج ما لم  

�ة تكال�ف إنتاجه  عار لهذا االرتفاع في التكال�ف. وعل�ه، س�كون لدینا مالك أرض خص تستجیب األس

منخفضة ومالك أرض أقل خصو�ة تكال�ف إنتاجه مرتفعة. وهذا األمر س�مكن مالك األرض األكثر 

خصو�ة من الحصول على ر�ع أكبر من الُمحاصص أو المستأجر، وس�كون هذا الر�ع أكبر إلى الحد  

دم الحصول المالك وهذا �فسر ع من تكلفة اإلنتاج متساو�ة بین النوعین من األراضي. الذي �جعل

،  �اختصار  على أي ر�ع عن األراضي التي تعتبر هامش�ة وغیر نادرة في زمن محدد أو حالة محددة.

للوصول إلى و  رض هو ع�ارة عن ر�ع تفاضلي ینسب إلى فروق تكلفة انتاج ��س الحبوب.ألر�ع ا

الذي �عرفه جیدًا والذي   عها، طّبق ر�كاردو أسلوب تسعیر السند المالين سعر األرض و�ین ر�عالقة بی

�عتمد على أخذ الق�مة الحال�ة لصافي التدفقات النقد�ة المستقبل�ة من أجل معدل فائدة محددة. و�النس�ة  

) لمجموع الر�وع السنو�ة  الرأسمال�ة أو المرسملةرض ما هو إال الق�مة الحال�ة (أو الق�مة  إل�ه، سعر األ

 سائد.المستقبل�ة مخصومة عند معدل الفائدة ال

 تفسیر ریكاردو لتناقص معدل الربح: .4-3-3

وجد ر�كاردو أن تزاید عدد السكان یؤدي إلى تزاید الحاجة للغذاء، األمر الذي یؤدي في ظل مستوى  

رض �ما رأینا آنفًا. و�التالي، ر�ع األ تكنولوج�ا ثابت إلى ارتفاع تكلفة إنتاج ��س الحبوب، مع ارتفاع

ألجر، فإن أر�اح المنتجین في القطاع الزراعي وفي االقتصاد �كل ستؤول  ومن أجل مستوى محدد من ا

في تعز�ز    من استنتاجه الخاص ساهم  إذًا ل�س سمیث ومالثس فقط، بل ور�كاردو أ�ضًا، �  إلى التناقص.

�كاردو لم �قل �حتم�ة  لكن الحق�قة أن ر الزمن. في ذلك االقتصاد بوصفه العلم الكئیب،  مسمعة عل

الر�ح بل اعتبره استنتاجًا في ظل ظرف محدد هو ث�ات مستوى التطور التكنولوجي، و�ما    تناقص معدل

أن التكنولوج�ا دائمة التطور فإنه ال یوجد حدود معروفة إلمكان�ات تطورها، و�التالي فإن ثروة المجتمع  
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 د لتعظ�مها وجني األر�اح من استغاللها.  وجد حدو ة وال یقابلة دائمة للز�اد 

 

 نظریة ریكاردو حول المیزة النسبیة من التجارة الدولیة: .4-3-4

 absoluteإلى المزا�ا المطلقة   �ان آدم سمیث قد فّسر نزعة البلدان للتخصص �إنتاج منتجات محددة 

advantage  د نتاج منَتج محد البلد (ب) في إیزة مطلقة على  في إنتاج تلك المنتجات، فالبلد (أ) �متلك م

عندما �كون المنتج في البلد (أ) قادرًا على إنتاج الوحدة الواحدة من ذلك المنَتج بتكلفة أقل (عدد 

�ه التجر�دي  ساعات عمل أقل لوحدة العمل). اعتبر ر�كاردو أن هذا التفسیر قاصر، ولجأ إلى أسلو 

أن البلد محل الدراسة إذا �ان �متلك  فیها  افترض  ة  حالة افتراض�ن  المفضل في ب�ان قصوره. فانطلق م

في إنتاج �افة منتجاته فإنه س�كون البلد  (الشر�اء التجار�ین المحتملین) مّیزة مطلقة على �ق�ة البلدان 

في هذه الحالة، سیتدفق  54ردة لمنتجاته.الوحید المصّدر لهذه المنتجات، و�ق�ة البلدان ستكون مستو 

 لم�ادلة الدول�ة من �ق�ة البلدان (الخارج) إلى هذا البلد (الداخل).المستخدمة في ابوصفه السلعة    الذهب 

یؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات في الداخل، و�عض المنتجات على األقل سترتفع أسعارها في  

  55اآل�ة.  ي الخارج، فیتوقف األخیر عن استیرادها وتنقلب الداخل إلى حد یرتفع عن أسعارها ف 

لن یتخصص هذا البلد �إنتاج هذه المنتجات ألنه فقد المیزة المطلقة في إنتاجها.   تاليو�ال

وهكذا فإن توفر المیزة المطلقة س�طلق آل�ة تؤدي إلى فقدانها! اكتفى ر�كاردو بهذا القدر وأهمل �ق�ة  

قصور مبدأ �اف�ًا إلظهار خطر على ال�ال في س�اق مثاله العجیب، واعتبره التفاصیل التي �مكن أن ت

النسب�ة)  سیر التخصص الدولي. وطرح مبدأً  بدیًال سّماه مبدأ المّیزة المقارنة (زة المطلقة في تفالمی

comparative advantage.56  

 
 �س�ط" المعتادة في النماذج المشابهة.تالنقل �حجة "ال الحظ االهمال الضمني لتكال�ف 54

 .نقود)(النظر�ة الكم�ة في ال specie flowالنقدي الحظ استخدامه لتحلیل هیوم حول تدفق الذهب  55

�ح نقطة االنطالق في الذي ال �خلو �تاب معاصر في م�ادئ االقتصاد من ذ�ره، والذي أص هو المبدأ الشهیرو  56
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�سطة من التجارة الدول�ة ضرب ر�كاردو لشرح مبدأ المیزة النسب�ة مثاًال �قوم المثال على حالة م 

ن محل الت�ادل فهما القماش والنبیذ. افترض أن البرتغالي  اأما السلعتا والبرتغال، و بین بلدین هما إنـچلتر 

ساعة عمل إلنتاج برمیل من النبیذ،    ثمانینلى  ��حتاج إلى تسعین ساعة عمل إلنتاج �الة من القماش و 

لي �متلك  اش ومئة وعشر�ن ساعة للنبیذ. وهكذا فإن البرتغاف�ما َ�حتاج اإلنـچلیزي إلى مئة ساعة للقم

 ال المنتجین. ـچلیزي في إنتاج �مطلقة على اإلنمیزة 

9  تسعین ساعة عمل إلنتاج �الة قماش أو إنتاج إنفاقلدى البرتغالي الخ�ار إما في واآلن، 
8
 

5  ة إنتاج �الة قماش أومئة ساع إنفاقبرمیًال من النبیذ. وأما اإلنـچلیزي فلد�ه الخ�ار إما في 
6
برمیًال   

ن اإلنـچلیزي یتمتع �میزة مقارنة في إنتاج القماش ألن تكلفة الفرصة البدیلة  إ یذ. و�التالي فمن النب

9  (التكلفة النسب�ة) لد�ه أقل من نظیره البرتغالي. �كلمة أخرى، على البرتغالي أن یتخلى عن
8
برمیًال   

5  حدة، بینما یتخلى اإلنـچلیزي عنمن النبیذ للحصول على �الة قماش وا
6
النبیذ فقط   نمفقط برمیًال  

أن تنفق ما   إنـچلترابین البلدین، یتعین على  في غ�اب التجارة  وأماللحصول على �الة قماش واحدة. 

بدون ت�ادل مع  إنـچلتراساعة إلنتاج وحدة واحدة من �ل منتج بهدف استهالكها في  220مجموعة 

، تتمتع  اخل�اً ل ذات الشيء. د عة عمل فقط لفعسا   170رتغال فتحتاج إلى ما مجموعه  البرتغال، وأما الب

�كفاءة أعلى في إنتاجها للقماش مقارنة مع إنتاجها للنبیذ، وأما البرتغال ف�العكس. فإذا ما قرر  إنـچلترا

ي تمتلك میزة  البلدان أن یتخصصا في إنتاج السلعة التي تتمتع �كفاءة نسب�ة أعلى في إنتاجها، أي الت

ي للعالم عند التعم�م) من السلعتین س�كون ین (أاتج الكلي للبد نتاجها فإن الننسب�ة أو مقارنة في إ

 أعلى.

�الة قماش ف�ما   2.2ساعة عمل إلنتاج  220 إنـچلتراففي حال التخصص الدولي، ستنفق 

یز�ة  إنـچل�الة قماش    إنـچلتراها  برمیًال من النبیذ. تب�ع حین  2.125ساعة عمل إلنتاج    170تنفق البرتغال  

5تراوح بین  ابل ما ی رتغال مقلى البإ
6

9و    
8

ما یتراوح   إنـچلترابرمیًال من النبیذ البرتغالي، وس�ف�ض عند   

 
 كل مؤلفات نظر�ات التجارة الدول�ة. 
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برمیًال من النبیذ،    0.125و لة قماش ف�ما �ف�ض لدى البرتغال ما یتراوح بین صفر  �ا  0.2وبین صفر  

  من السلعتین.  و�التالي �ص�ح �إمكان البلدین أن یتمتعا �استهالك �م�ة إضاف�ة
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 Thomas Robert Malthus) 1834 – 1766(توماس رو�یرت مالثس  .4-4

جید. درس في مدارس خاصة   اعتنى والده بتعل�مه �شكلحیث  في الر�ف اإلنـچلیزي  توماس مالثس  ولد  

، حیث درس الفلسفة والر�اض�ات. ولكنه قرر أن یدخل الكن�سة،  ��مبردجممتازة قبل أن یدخل جامعة  

ن�ة تحسین ح�اة اإلنسان  ینه و�ین والده حول إمكامن جدال حاٍم دار ب ح قس�سًا. بدأت قصته وأص�

ي إمكان�ة ذلك، األمر الذي استثار لد�ه  العادي، و�ان ابوه متفائًال بذلك �خالف مالثس الذي شّكك ف

  An Essay on Population�تا�ه «مقالة في السكان»  الرغ�ة عن القراءة في الموضوع، و�انت النت�جة  

وارت�ط اسمه �المذهب السكاني من  والذي حقق شهرة واسعة من وراءه، وقد . 1798ره عام الذي نش

�اسة والتجارة والتمو�ل في �ل�ة مخصصة لتدر�ب العاملین  عمل �عدها استاذًا في التار�خ والس  وقتها.

صد�قه   ومراسلتهم، ال س�ما  في شر�ة إ�ست إند�ا، وأتاح له ذلك الوقت للقراءة واالتصال �معاصر�ه 

و. أشعل مالثس خالفًا، بل خالفات مع معاصر�ه: فعلى صعید المنهج ال�حثي، �ان على  د�فید ر�كارد 

�جب أن تكون مبن�ة على المشاهدة ال على االستنتاج؛ وعلى صعید النظر�ة  اعة أن دراسة االقتصاد  قن

امة  لى صعید الس�اسة العد من الكساد، وأما عاالقتصاد�ة �ان یؤمن �إمكان�ة وقوع أزمات طو�لة األم

خالفًا حادًا في �ل مكان وصل إل�ه قلمه على    أشعلفكان ضد حر�ة التجارة وضد مساعدة الفقراء. لقد  

 دو. ما یب

 نظریة مالثس في السكان .4-4-1

في زمن مالثس �ما نعرف، لم تكن أحوال الط�قة العاملة في أحسن مستو�اتها. انتشر البؤس  

الملل الشدید مل، واصابهم خط اإلنتاج الرتیب �تهم الساعة الكبیرة في المعالفقر في أوساط العمال. أذلو 

لعائلة للعمل، رجاًال ونساًء وأطفاًال مقابل ش�ه ال  وال�أس. ساعات عمل طو�لة وأجر زهید �ضطر �ل ا

ر أ�طال الط�قة العاملة شيء. وسیؤدي هذا التردي الشدید في أحوال الط�قة العاملة �ما سنرى لظهو 

الفوضو�ین، لكنه س�جعل من مالثس �طل التشاؤم. فكتا�ه حول السكان �ان   وأ�طأهاصالحیین، اإل

فكار اإلصالح�ة واالشتراك�ة. رأى مالثس من جهة، أن عدد السكان �الدرجة األولى محاولة لدحض األ

ش�اع  ر، ذلك أن سعي الناس وراء إیتزاید وفق متوال�ة هندس�ة إذا وجدت الظروف المالئمة للتكاث
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سكان  ود له. ورأى من جهة أخرى، أن إمكان�ة إطعام األعداد المتزایدة من الحاجاتهم الجنس�ة ال حد 

تناقص العائد من التوسع �اتجاه األراضي الزراع�ة األقل خصو�ة، األمر الذي تص�ح أقل فأقل مع 

 الهندس�ة لنمو السكان.  ظ لها في أن تغلب المتوال�ة�عني أن الغذاء ینمو وفقًا لمتوال�ة حساب�ة ال ح

تحدث مالثس عن عوائق طب�ع�ة لنمو السكان، �الكوارث الطب�ع�ة من زالزل وف�ضانات، 

الطاعون والمجاعة التي لم تكن غر��ة على أورو�ا والتي �انت تحصد أرواح بنس�ة مخ�فة  وموجات 

و السكاني من خالل  طب�ع�ة للتخف�ف من حدة النممن السكان. واقترح مالثس دعم هذه العوائق ال

صطنعة  وت، وتلك الملى العفة وتحدید النسل وتأخیر الزواج. فالعوائق الطب�ع�ة تز�د معدالت المالدعوة إ

تقلل معدل الوالدة، ومع ذلك فقد رأى أن النت�جة لن تتغیر. وخالف اإلصالحیین الذین دعوا لس�اسات  

طفال، وهذا فعهم إلنجاب عدد �بیر من األتحسن أوضاعهم المع�ش�ة سید   لتحسین أوضاع الفقراء ألن

إلى الدعوة لعدم مساعدة   ألة مع مالثسسیؤدي إلى المز�د من الفقراء! وفي �تا�اته الالحقة وصلت المس

 الفقراء ألن ذلك سوف یؤذیهم، ألن ذلك سیؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب! 

 في الفكر االقتصادي اإلسھامات النظریة لمالثس .4-4-2

آدم سمیث لم �قدم نظر�ة في الر�ح أو محدداته. وأما �النس�ة   ر�ة، وجدنا أنعلى صعید النظ

�ستحقه الرأسمالي عن دوره في اإلنتاج. فالعمال مع أدوات وآالت أكثر لمالثس فالر�ح �ان العائد الذي  

  تر�طه �معدالت الخصو�ة و�التحسینات إنتاج�ًة من العمال بدونها. و�ان له مساهمة في نظر�ة الر�ع 

ام  والر�ع عنده، عائد �ستحقه مالك األرض لمنح االمت�از الستخد التي �قوم بها المالك على األرض. 

فضل. ومع ازد�اد الطلب على اإلنتاج الزراعي یز�د الطلب على األراضي األقل خصو�ة  قطع أرض أ

قتصاد�ة. فقد  مساهمة ملفتة على صعید الس�اسة اال فترتفع فروقات الخصو�ة فیرتفع الر�ع. وله ا�ضاً 

  57نفاق. إلى تزاید اإلتنجم عن تراجع الطلب أو تراجع اإلنفاق، ف�ما �عود التضخم    رأى أن فترات الكساد 

  1820الذي نشره عام    »م�ادئ االقتصاد الس�اسي«عندما �ان مالثس منك�ًا على �تا�ة مؤلفه  

ذي تحّقق لنمو االقتصادي المالثس أن السبب في األزمة هو أن ا عانت بر�طان�ا من �ساد حاد. رأى

 
 �قول �ینز أن مالثس �عتبر سلفه في نظر�ته في دورة األعمال. 57
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الالزم. بل إن  في بر�طان�ا نجم عنه میل متزاید للرأسمالیین للحصول على دخول متزایدة أكثر من

الرأسمالیین من وجهة نظره �انوا �حصلون على قدر من الدخول تفوق إمكان�اتهم على إعادة استثماره  

یتطلب الت جدیدة إلى العمل�ة اإلنتاج�ة سد سببین لذلك. األول هو أن إدخال آ�شكل مر�ح. وقد وج

ي فترة قصیرة من الزمن، فإن  صنع جدید فاستخدام مز�د من العمال. وفي حین أنه من السهل بناء م

الحصول على العدد اإلضافي الالزم من العمال س�حتاج إلى االنتظار لخمس عشرة سنة أو أكثر.  

ألر�اح، األمر  المطلو�ة. فترتفع األجور وتنخفض ا  فترة س�كون هناك نقص في �م�ة العملخالل هذه ال

لسبب الثاني هو أن التوّسع في استخدام  ستثمار. االذي یدفع الرأسمالیین لتفضیل السیولة على اال

مالیین  اآلالت سیؤدي إلى ارتفاع إنتاج�ة العامل، األمر الذي س�خفض الحاجة إلى العمال. وألن الرأس

ه �شكل مر�ح فقد انتهى بهم  زم، أي أكثر مما �ستط�عون استثمار �حصلون على دخل أكثر من الال

إنقاص فإن قلة اإلنفاق تقود إلى فائض من السلع و�لى و�التالي  األمر إلى االدخار أكثر مما �جب.

 إلى العمال.  الحاجة

) glutsمشكلة اإلفراط أو التخمة  اقترح مالثس حًال لمشكلة الكساد (التي �ان �سمیها مالثس

ًا على تحلیله ألس�ابها. أراد مالثس من الدولة أن تتدخل م�اشرًة وتقوم �إعادة توز�ع الدخل �حیث بن�م

الرأسمالیون على دخل أقل ومالكو األرض على دخل أعلى. فقد اعتقد مالثس أن مالكي األرض �حصل  

حصلوا على دخل إضافي   إنفاق �امل دخلهم تقر��ًا. فإذا مالدیهم نزعة قو�ة لإلنفاق وأنهم �میلون إلى  

ذا السبب، ساند مال�ات. لهون إلى استخدام المز�د من الخدم و�لى استهالك المز�د من الكفإنهم س�سارع

.  1846وألغیت عام  1815التي سّنت عام  British Corn Lawsمالثس قوانین الحرب البر�طان�ة 

األسعار إلى مستوًى محدد. مع د الحبوب إلى بر�طان�ا إلى أن تصل حظرت هذه القوانین استیرا

ة ستتم زراعتها،  انخفاض المستوردات من الحبوب، استنتج مالثس أن مز�دًا من األراضي البر�طان�

األمر الذي س�سبب ارتفاعًا في الر�وع التفاضل�ة �فضل تناقص العوائد في الزراعة، األمر الذي سیوفر 

ناسب مع ارتقاع  مالثس أ�ضًا أن األجور سترتفع �التخل النقدي لمالكي األراضي. واعتقد  المز�د من الد 

ذلك هم الرأسمالیون الذین ستنقص مدخراتهم   لخاسرون من أسعار الحبوب الناجم عن القیود التجار�ة. وا

 وتتراجع دخولهم.  
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 مكان مالثس من تطور الفكر االقتصادي .4-4-3

�أفكار متقدمة  الرغم من إت�انه    ة االقتصاد�ة وعلى الهامة لمالثس في النظر�على الرغم من المساهمات  

. وس�ستمر  المتشائمه�ه السكاني عن زمنه و�ثارته لحوارات اقتصاد�ة هامة، فقد ظل اسمه مرت�طًا �مذ 

ن الجدد. في حین  وز�ی ذلك إلى یومنا حیث �سّمى أولئك الذ�م �طرحون القض�ة السكان�ة مجددًا �المالث 

 ك�ة. مدرسة االقتصاد�ة الكالس�شيء واحد من أبرز رموز الأن مالثس قبل �ل 
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 John Stewart Mil) 1873 - 1806( جون ستیوارت ِمل .4-5

ِمل اسم �بیر في تار�خ الفكر االقتصادي و�عتبر عند المؤرخین االقتصادیین �مثا�ة العر�ة األخیرة في  

ة الحّد�ة فقد آخر حّیزًا بین المدرسة الكالس�ك�ة و�ین المدرسالقطار الكالس�كي. شغَل ِمل �شكل أو �

رخ ال�ارز ج�مس ِمْل.  وهو ابن الفیلسوف والمؤ  1806ولد ِمْل في لندن عام  58في �لیهما.  أسهم

بذل والده في تنشئته العلم�ة عنا�ة استثنائ�ة تضافرت مع نبوغه الم�ّكر. بدأ منذ نعومة أظفاره بتعلم  

م الر�اض�ات العال�ة. وعندما بلغ الثان�ة  التین�ة فالر�اض�ات والجبر والتحلیل التفاضلي ثالیونان�ة ثم ال

�عام بدأ بدراسة االقتصاد الس�اسي لمدة عام �امل تخّللها  بدأ بدراسة الفلسفة والمنطق و�عدها عشرة 

ْل.  األكبر على مِ   �ان له األثر  بینثمحضور نقاشات بین والده و�ین د�فید ر�كاردو. لكن صدیق العائلة  

عمله لسنوات محررًا لمجلة فكر�ة مرموقة   خطاه و�ص�ح مصلحًا اجتماع�ًا. �عد قرأهُ وحاوره وأراد أن یت�ع  

في بر�طان�ا، بدأ بنشر �تا�اته في االقتصاد والفلسفة واالجتماع. وحازت �تا�اته على قبول واسع  

 إنـچلترا.   التاسع عشر فيرمة في القرن وأص�ح من أهم الشخص�ات المعروفة والمحت

 The Principles of Political Economy الس�اسي»م�ادئ االقتصاد «یر نشر ِمْل �تا�ه الشه 

والذي �ان ع�ارة عن �تاب تعل�مي یتضمن خالصة الحكمة االقتصاد�ة السائدة في   1848عام 

ن أي  لحوالي نصف قر في إنـچلترا  عصره. توالت ط�عات هذا الكتاب وه�من على تدر�س االقتصاد 

 الذي سنصل إل�ه الحقًا. حتى ظهور �تاب آلفرد مارشال،

لِمْل مساهمات جلیلة في االقتصاد، منها ما �ان امتدادًا واستكماًال للفكر الكالس�كي؛ ومنها ما   

وقّدم فتح مجاالت جدیدة في دراسة الظواهر االقتصاد�ة �اعت�ارها عالقات ومفاضالت بین بدائل. 

ف�ة  علم االقتصاد، تناولت األسس الفلسض�ع عامة تتداخل فیها الفلسفة مع ساهمات في مواأ�ضًا م

للتحلیل االقتصادي، وقّدمت تبر�رات لحر�ة الفرد وحدود تدّخل الدولة في الشؤون االقتصاد�ة  

 واالجتماع�ة. 

 

 
 الظل. م عاشوا فيلم �كن ِمل آخر مفكر �الس�كي، بل �ان هناك آخرون، إال أنه 58
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 النمو االقتصادي المستقبلي .4-5-1

أعاد سمیث نمو الثروة إلى تنامي    الثس، ففي حین بین سمیث ومحاول ِمْل أن �جد طر�قًا وسطاً  

التراكم الرأسمالي. فإن مالثس رّ�ز على قید الموارد تجارة والتطور التكنولوجي وتقس�م العمل و حر�ة ال

على التطور االقتصادي. وأما ِمْل، فقد رأى أن هذه القوى تعمل مجتمعًة في آٍن معًا. و�دًال من 

ت والسینار�وهات  ة تضارب هذه القوى، قام بدراسة االحتماال النهائي لحصیلتنبؤ �الناتج االنشغال �ال

جدیر �اإلعجاب �كل معنى الكلمة ل�س فقط لتمّیزه عن معاصر�ه بل ألنه أ�قن  الممكنة للمستقبل. وهذا  

تفعل فعلها  أن المستقبل غیر قابل للتنبؤ على وجه التأكید، فالنتائج المستقبل�ة تعتمد قوى متنوعة 

وهات الذي �عد ممارسة اعت�اد�ة في  ن تأخذ احتماالت مختلفة، وأسلوب السینار�تجاهات �مكن أ �ا

 ات المعاصرة �ان ِمْل أول من وضعه �شكل منهجي. الدراس

في السینار�و األول، ینطلق ِمْل من فرض�ات أقرب ما تكون إلى مالثس، حیث ینمو عدد السكان  

جور  نولوج�ا مجاراته. في هذه الحالة تنخفض األس المال والتك ع معدل نمو رأ�صورة أسرع مما �ستط� 

ة العاملین. أما السینار�و الثاني ف�سیر ف�ه على خطا سمیث، وترتفع األر�اح. و�تراجع مستوى مع�ش

حیث ینمو رأس المال بوتیرة أسرع من نمو السكان، ف�ص�ح العاملون العادیون بوضع أفضل. وفي 

تكنولوج�ا السائد. في  وران بوتیرة متكافئة مع ث�ات في مستوى ال لمعدالن المذ�الثالث ینمو االسینار�و 

ر األجور الحق�ق�ة، ولكن �سبب عدم تطور التكنولوج�ا س�كون هناك اضطرار هذه الحالة لن تتغی

وارتفاع   للتوسع في الزراعة إلى ما وراء األراضي الخص�ة األمر الذي یؤدي إلى ارتفاع تكلفة الغذاء

 �كاردو. أخیرًا، هناك سینار�و را�ع ینطوي ر�اح. وهذا السینار�و أقرب ما �كون إلى ر وع فتنخفض األالر�

على تطور تكنولوجي یتم بوتیرة أسرع من وتائر نمو السكان ورأس المال، األمر الذي س�جعل من  

ح أ�ة حال، رجّ  االقتصاد. علىإنتاج الغذاء أمرًا أسهل وأقل تكلفة، فتنخفض األجور والر�وع و�زدهر 

ْل من الثورة الصناع�ة ر�وهات. إذ یبدو أن المرحلة التي عاشها مِ ِمْل السینار�و الثالث على �ق�ة السینا

جعلته على قناعة �أن التطور التكنولوجي له حدود سیتوقف عندها. لم یتوفر لدى ِمْل ب�انات �ما لدینا  

ه �قصر النظر. وقد توّقع على أ�ة  ال �مكن اتهامطو�ل، ولذلك  الیوم عن التغیر التكنولوجي على أمد 

إلى نهایته، وهنا یبدو تأثیر ر�كاردو على ِمْل   التراكم الرأسمالي والنمو االقتصادي س�صلحال أن 
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أقوى من �ق�ة الكالس�كیین. ومع ذلك فإن ِمْل لم یر في وصول النمو االقتصادي إلى خط نها�ة، فقد  

من الكفاح لل�قاء عبر  ن الح�اة العاد�ة ال �جب أن تكون ملحمة   ا�جاب�ًا، أللمستقّرة أمراً رأى في الحالة ا

 . »ل�ست هذه الح�اة المنشودة لبني اإلنسان«لى ما ال نها�ة،  التطاحن والتصارع إ

 َمل والتجارة الدولیة .4-5-2

اسب من  معنا أظهرت أن المكأكمل ِمْل حیث توّقف ر�كاردو، فنظر�ات التجارة الدول�ة �ما مّر  

ًا  مكاسب االنغالق. ولكن السؤال الذي �قي معلقول�ة في ظل المزا�ا المقارنة تكون أكبر من التجارة الد 

هو ��ف سیتم توز�ع هذه المكاسب بین األطراف المت�ادلة. َبّیَن ِمْل أن المكاسب ستكون من نصیب  

 البلد ذي الطلب األقل ومرونة الطلب األعلى. 

 

 اول العرض والطلب وتكلفة الفرصة البدیلة تحدث منھجیاً عن جدِمْل أول من ی .4-5-3

ًا من آثار ِمْل لم �كن في جهوده الستكمال النظر�ة االقتصاد�ة الكالس�ك�ة، بل �ان  طول عمر األثر األ

في فتوحاته خارج األراضي الكالس�ك�ة. فِمْل هو أول من تحّدث عما �ات �سمى جداول العرض 

لعرض معاصرة. على خالف الكالس�كیین، لم ینظر ِمْل إلى ام�ادئ االقتصاد ال  لطلب التي تمأل �تب وا

ستهالك، بل رآها من خالل عالقة بین هذه الكم�ات والطلب بوصفها �م�ات من اإلنتاج و�م�ات من اال

إلنتاج في السوق  و�ین األسعار الموافقة لكل منها. فمع ارتفاع السعر �طرح الرأسمالیون المز�د من ا 

�ة ستكون من أهم أدوات مستهلكون �م�ات أكبر. وهذه البنى االقتصاد�ة النظر ع انخفاضه �شتري الوم

  59مارشال �ما سنرى. 

�عد ِمْل أ�ضًا أول من صاغ مفهوم تكلفة الفرصة البدیلة. رأى ِمْل أن �ل فعل إنساني ینطوي   

. فعلى سبیل  لحق�قي لتكلفة الفعلالبدیلة هي الق�اس اعلى التضح�ة �إمكان�ة فعل بدیل آخر. فالفرصة  

الدراسي  السطور اآلن ال تتمثل فقط في نصیب محدد من القسط المثال، تكلفة القارئ الذي �قرأ هذه 

 
 ِمل بتوص�ف جبري أو تمثیل هندسي لتوا�ع العرض والطلب.لم �قم  59
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المدفوع، بل أ�ضًا �األش�اء التي �مكن للقارئ الق�ام بها في الوقت المخّصص لهذه القراءة. والبدیل  

 دًا.  احة أو عمل یدّر عائحصول على قسط من الر الضائع �مكن أن �كون ال

 ِمل حول األجور .4-5-4

ذهب الكالس�كي في األجور المسمى  صادي لِمْل �ان في رفضه للمیرى ال�عض أن أهم إسهام اقت

wage fund خالصة هذا المذهب هو أن أجور العاملین هي في األساس ع�ارة عن رأس مال تم دفعه .

ألساس فإن الطر�قة الوحیدة لز�ادة اإلنتاج. وعلى هذا اسمالیون قبل البدء �من "صندوق" راكمه الرأ

لكن ِمْل ب�ساطة رفض معًا هي أن یتمكن الرأسمالي من مراكمة المز�د من الر�ح.  األجور والتشغیل �آٍن  

ه للعمال  فكرة المبلغ الثابت الذي تعّین على الرأسمالیین دفعه. فمبلغ النقود الذي �مكن للمنشآت أن تدفع

ْل أ�ضًا  مقدار رغ�ة أر�اب العمل بدفع المز�د للعمال. وقد الحظ مِ ور مبلغ مرن �حّدده على شكل أج

ستهالكهم للسلع، وهذا س�جعل ز�ادة األجر أمرًا أن أصحاب العمل قادر�ن دائمًا على التقلیل من ا

النقود   ك دائمًا ما �كفي منمتاحًا. و�التالي ال یوجد شيء اسمه صندوق ثابت لألجر، بل س�كون هنال

أن �قوموا متى شاؤوا �المفاوضات ور وتشغیل المز�د من العمال، و�مكن للعمال وأر�اب العمل  لز�ادة األج

 الالزمة لتحدید األجر.

 

 مذھب ِمل في الحریة االقتصادیة ودور الدولة .4-5-5

والمجتمع قاله فیها هو أن الدولة كتب ِمْل عن الحر�ة ودور الدولة �تا�ات هامة، ولعل أهم ما  

مختصرة وواضحة حول   حر�ة الفرد فقط لمنعه من إیذاء أفراد آخر�ن. وهذه وجهة نظر  �حق لهما تقیید 

تا�ات الالحقة حول دور الدولة والمال�ة العامة. و�ذا �انت حر�ة الفرد، وس�كون لها اثر �بیر في الك 

نى  لمادي، فإن حر�ة ِمْل تعل رئ�سي لتحقیق الرفاه االحر�ة التي نادى بها آدم سمیث موّجهة �شك

 �الدرجة األولى بتطور الفرد.

م الس�اسة ومناهج ال�حث العلمي. فقد �ان جاوز علم االقتصاد إلى عال وأخیرًا، فإن شهرة ِمْل تت 
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االقتصادي. ، و�ان لمذه�ه هذا تأثیرًا أساس�ًا في فكره بینثمفیلسوفًا یوتیلیتار�ًا على خطا أب�ه وصد�قه 

ضاع ال�حث في علم االقتصاد إلى شروط ال�حث في العلوم واضح من عدم إمكان�ة إخ  و�ان له موقف

 �ة.  الطب�ع 

 مكانة ِمْل في تاریخ الفكر االقتصادي .4-5-6

كان ِمْل من أبرز اقتصادیي عصره لكنه الیوم خامل الذ�ر. و�عزو مؤرخو الفكر االقتصادي   

بل وّزع مواه�ه على مجاالت  صارها وأت�اعها الخواص.  س�س مدرسة متمیزة لها أن ذلك لعدم ق�ام ِمْل بتأ

ة في ألوان مختلفة من الموس�قا دون أن یترك وراءه  متنوعة. و�أنه موس�قي أّلف مقطوعات صغیر 

 ولكنه �ان شخص�ة انتقال�ة �ارزة في الفكر االقتصادي. س�مفون�ة �املة. 

  



120 

 الكالس�ك�ةالخصائص العامة للمدرسة  .4-6

المدرسة الكالس�ك�ة ه�منة االقتصاد الس�اسي الكالس�كي البر�طاني تحدیدًا    مناه عن رواد نالحظ مما قد 

القرن الثامن عشر إلى الر�ع األخیر من القرن التاسع عشر. وقد ساهمت �عض مذاهبهم، من أواخر 

اد بوصفه  دو، في تصو�ر علم االقتصحدیدًا القانون السكاني لمالثس وقانون العوائد المتناقصة لر�كار وت

اغة هذه . ولعل ذلك لم �كن آنذاك �عیدًا �ثیرًا عن الحق�قة. وعلى أ�ة حال فإن ص�علمًا متشائماً 

فضل للكالس�كیین إال في �شفها   المذاهب لهذه القوانین و�أنها قوانین طب�ع�ة أو سماو�ة حتم�ة ال

ر  الفكر الكالس�كي بل اعتب كن التشاؤم مس�طرًا على وتوض�حها �ان له األثر األهم. ومع ذلك، لم �

ناقص معدل الر�ح ع�ارة عن  وقانون ر�كاردو في العوائد المتناقضة وقانون ت  وزي المالث قانون السكان 

ظلها في سبیل بناء المجتمع الرأسمالي الحر الذي �مّثل المستقبل المشرق   عوائق ین�غي العمل في

إال أنهم شكلوا نظامًا  حدثوا دائمًا �صوت واحد من أن الكالس�كیین لم یتللحضارة الغر��ة. على الرغم 

قتصاد الس�اسي. �مكننا أن نلخص في عدد من متكامًال لفهم االقتصاد ولهم الفضل بتأس�س علم اال

ص مشتر�ة بین جم�عهم أو سمات عامة لهذه المدرسة. ولكي نح�ط  النقاط ما �مكن اعت�ارها خصائ

ادي الكالس�كي في نقاط �ارزة  مات العامة للفكر االقتصالكاملة، �مكن تلخ�ص الس�الصورة الصورة 

 ننتقل إلیها م�اشرة ف�ما �أتي: 

 وانین اجتماعیة ینبغي فھمھایر وفقاً لقاالقتصاد یس .4-6-1

في الوقت الذي �ان یتسابق ف�ه علماء الطب�عة في أورو�ا الستكشاف القوانین الفیز�ائ�ة التي تحكم  

عي أ�ضًا �ط�ع قوانینه الخاصة التي ین�غي  منوا �أن العالم االجتما لم المادي، ظهر مفكرون آالعا

خیرها على غرار العلوم الفیز�ائ�ة. فعلى سبیل المثال، �تب  استكشافها ودراستها وفهمها، ومن ثم تس 

ه أن التعبیر  ، صّرح ف�1860في عام  Political Arithmeticه الحساب الس�اسي ول�م بیتي �تا�ًا سما

أرقام وأوزان وق�اس، وأن دراسة السبب واألثر �جب أن تبنى على  �جب أن �كون مبن�ًا على  عن الفكرة  

أساس مرئي في الطب�عة، وأما تلك اآلراء المبینة بال عاطفة أو هوى أو ذهن�ة    حجج ذات معنى وذات 

مبن�ًا على  علم الجدید �جب أن �كون نسان فال شأن له فیها. وأما فرانسوا �ین�ه فقد رأى أن هذا الاإل
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إلحصاء. وسادت نظرة عامة إلى علم االقتصاد تجعله أقرب ما �كون إلى العلم الكمي  الر�اض�ات وا

quantitative المبني على المشاهدة التار�خ�ة    االستدالليempirical وأما الغا�ة النهائ�ة من وراء هذا .

ن االقتصاد وأوضاع المع�شة.  العلم فهي صنع الس�اسات اإل�جاب�ة الحك�مة التي تؤدي إلى تحسی

(سمیث و�ین�ه   تبروا. واعولذلك فقد رأوا في هذا العلم أشرف العلوم الس�اس�ة وأهمها على اإلطالق

 غنى للمشّرع عن هذا العلم. أال وآخرون)

 الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج أساس النشاط االقتصادي .4-6-2

الخاصة   والمز�د من تقس�م العمل المبني على الملك�ةشهد الكالس�كیون اقتصادًا یتجه نحو المز�د 

بین األفراد ال �حتاج إلى "ما�سترو"   لوسائل اإلنتاج من أرض وقوة عمل ورأس مال. ورأوا أن التناغم

األفراد، منتجین ومستهلكین، یتفاعلون مع �عضهم ال�عض عفو�ًا من خالل أسواق مترا�طة  ذلك أن 

�سهولة �فضل النقود التي تلعب الدور المحوري في تسهیل الم�ادالت. تتدفق عبرها السلع والخدمات 

داعي  إال مصالحهم الشخص�ة وأهدافهم الخاصة، وال  ووأما الموّجه الذي �أتمر األفراد �أمره فما ه

لسلطة مر�ز�ة عل�ا لتوج�ه النشاط االقتصادي الذي �خضع لقانون اجتماعي �فیل بتسییره، ین�غي فهمه  

 روط المالئمة لعمله.وتوفیر الش

 المجتمع مقّسم بطبیعة الحال إلى طبقات لھا أدوار اقتصادیة مختلفة .4-6-3

�شكل واضح سواء من حیث �عضها ال�عض  قات االجتماع�ة تختلف عنرأى الكالس�كیون أن الط�

ال�عض    مقدار التمتع �الملك�ة الخاصة أو التعل�م أو الوزن الس�اسي. و�ما تختلف الط�قات عن �عضها

�ختلف األفراد عن �عضهم ال�عض من حیث المواهب واإلمكانات والدوافع، الخ. لكنهم لم ینظروا إلى  

خلفیته االجتماع�ة فإن المجتمع أ�ضًا هو   بل رأوا أن الفرد و�ن �ان حصیلةون�ة، ظرة سكالمجتمع بن

 حصیلة األفراد، أي أن المجتمع �غّیر الفرد والفرد �غّیر المجتمع.  

من ط�قة الرأسمالیین   –وعلى رأسهم سمیث  –ن تأمل الكالس�كیون في بر�طان�ا حی وفي

الر�ادة والطموح،  التي تتمتع �اإلمكانات الماد�ة و�خصالالنهوض �الواقع االقتصادي، �ونها الط�قة 
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�قة  فإن الكالس�كیین في فرنسا �انوا في سعي إلصالح الواقع الزراعي المطبوع �ط�قة مالكین ر�ع�ة وط 

فالحین (محاصصین وأقنان) فقیرة. لكن نجاحهم في ذلك لم یتجاوز نجاح أرسطو وأصحا�ه في إنقاذ 

 أثینا.  

�ة وال تملك شیئًا ف�ما ط�قة مّالكي ل ال تتمتع �القوة الماد أن ط�قة العمارأى آدم سمیث 

تلك، ألنه �ان یرى   األراضي تحصد ما ال تزرع وتنفق بال حساب، فلم یتأمل شیئًا ال من هذه وال من 

ن  ملكه مأن التراكم الرأسمالي هو السبیل للنهوض و�التالي فإن ط�قة الرأسمالیین هي القادرة �حكم ما ت

 وض �الواقع االقتصادي �اتجاه النمو واالزدهار. ورأسمال ونقود وموه�ة على النه طموح

 إدارتھ دور الدولة ھو توفیر البیئة المناسبة لعمل االقتصاد ولیس .4-6-4

فاالقتصاد، المكّون من أسواق متشا�كة تعتمد على �عضها ال�عض في جّو من حر�ة الت�ادل والتجارة   

س�ة، على إدارة نفسه ذات�ًا دونما حاجة لسلطة در، إذا ما توفرت الشروط المنافي الداخل والخارج، قا

وة واألسرع في تحقیق االزدهار، مر�ز�ة.  رأى الكالس�كیون أن هذا النظام هو األقدر على إنتاج الثر 

اج الحوافز لإلنتألنه یدفع األفراد لبذل أقصى طاقاتهم و�وّلد لدیهم الحاجة لالبتكار و�شحن لدیهم 

في التفكیر ردًا على الفكرة السائدة حینذاك حول دور الدولة في المجتمع،   تأتي هذه الطر�قةوالتطو�ر.  

د�تاتور�ة قو�ة تستط�ع توج�ه الدفة في االتجاه السل�م، وأما الدولة والقائلة �أن الدولة التي تتمتع �سلطة  

�انت    60ع الجوار.تمع في حروب م ات وتوقع المجالضع�فة فیتشتت أفرادها وتحدث فیها االضطرا� 

هذه النظرة تقتضي أن �كون �ل شيء بید الملك. فل�س ألحد أن ی�ادر إلى عمل ذي شأن بدون إذن  

على التأكد من أن المشروع المقترح هو في "صالح األمة" أما النظر�ة الكالس�ك�ة  من الملك الذي س�عمل  

یئة المناس�ة الزدهار  مثل في تأمین الب أص�ح یتمر�ز�ة فقد قلبت الطاولة �حیث أن دور السلطة ال

االقتصاد ال أكثر ال أقل. فإذا ما أرادت التدّخل في الشأن االقتصادي من خالل فرض ضر��ة مثًال، 

ان علیها أن تبرهن على الحكمة من وراء فرض الضر��ة وعلى الحاجة إلیها. وهكذا �ات على  ك

د أن �ان الرأسمالي الناشئ �حتاج  شروع الضر��ة، �عتبر�ر مجدوى" ل"صاحب السعادة" أن �قّدم "دراسة  

 
 ورو�ا من مئتي عام من الحروب الدین�ة العبث�ة.عانت أ 60
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 لتبر�ر أمام الملك. 

 التاریخ من إنتاج اإلنسان لكنھ لیس من تصمیمھ .4-6-5

قض�ة معّقدة إلى حد �عید لسبب �س�ط، هو أن األفراد المدفوعین �حوافز المصلحة   االقتصاد   إن دراسة 

ذه النتائج �مكن أن تصب في مصلحة  ا هم أنفسهم. وهغال�ًا ما تقود أفعالهم إلى نتائج ال یتوقعونه 

تخذ قراراته  المجتمع، ولكن العكس وارد أ�ضًا. فالفرد الساعي لتعظ�م العوائد أو لتصغیر التكال�ف ی

بناًء على فهمه للعالم من حوله، وهنا الفهم ال �مكن أن �كون �امًال أو واسعًا �ما �كفي للتنبؤ �النتائج  

بین األسواق واالعتماد المت�ادل بینها قض�ة تحلیل�ة أساس�ة �النس�ة    لك �ص�ح للتشا�كارتكاساتها. ولذ و 

ادي الس�اسي مهتمًا �العمل على تحدید تلك األفعال  لالقتصاد الكالس�كي. و�التالي، أص�ح عاِلم االقتص

أن تفید الفرد  ن تلك التي �مكناإلنسان�ة التي تفید الفرد المسؤول عنها والمجتمع من حوله، وفرزها ع 

على حساب المجتمع. فإذا ما تم ذلك، �مكن سن التشر�عات والقوانین المناس�ة لتلك األفعال الفرد�ة  

لمرغوب، و�مكن دور الدولة �ما رأینا سا�قًا في توفیر البیئة المؤسسات�ة المناس�ة  ذات األثر االجتماعي ا

 لذلك. 

 جیة العمل عبر تقسیم العملادة إنتاالمنتج الحقیقي للثروة ھو العمل وتعظیمھا بزی .4-6-6

الجدید   إذًا، �النس�ة لالقتصادي الكالس�كي، ال یتم إنتاج ثروة األمة من خالل جلب الذهب من العالم 

نتحدث عن النمو    أو من خالل التجارة مع الهند بل من خالل ز�ادة ناتج الفرد. و�ذا �نا في أ�امنا هذه

عن الناتج الفائض، ف�عد احتساب ما تحتاجه اآلالت من  یتحدثون االقتصادي فإن الكالس�كیین �انوا 

وى محّدد من الناتج، نصل  طاقة والحیوانات من علف والعمال من أجور و�ل ما نحتاجه إلنتاج مست

مز�د إلى فائض اإلنتاج االجتماعي. ولتعظ�م هذا األخیر �جب أن یتمتع االقتصاد �مز�د من الكفاءة وال

فائض �مكن استعماله في تحسین مستوى المع�شة أو في إعادة استخدامه  فهذا ال من إنتاج�ة العمل.

وسع في اإلنتاج. فالتوسع في اإلنتاج �عني أسواق  في اإلنتاج، �ما �حّقق التراكم الرأسمالي الالزم للت

م  ولذلك، و�ما ننشغل الیو أكبر وفرص أكبر لتعمیق تقس�م العمل الالزم لرفع وتائر إنتاج�ة العمل. 

فع معدالت النمو االقتصادي انشغل الكالس�كیون �سبل ق�اس فائض الناتج االجتماعي وتنمیته  �سبل ر 
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 عبر التراكم الرأسمالي. 

 الدور المحوري للمنافسة .4-6-7

�النس�ة لالقتصادي الكالس�كي، المنافسة الحق�ق�ة هي �ل شيء. فمن خالل المنافسة �حر�ة تامة في   

اء مصلحته الذات�ة، نصل إلى عالم تحكمه الكفاءة، إذ تمتلئ األسواق السوق، حیث �سعى �ل العب ور 

مبن�ة على تكال�ف اإلنتاج. و�ن�عث    » طب�ع�ة «   �الخیرات وتمیل األسعار واألر�اح لالستقرار عن حدود 

النشاط في األسواق �طر�قة منّظمة �شكل عفوي و�تحقق االنسجام في النظام االقتصادي بال تدّخل.  

ذلك �عمل�ة یتم من خاللها تحو�ل الرصاص إلى ذهب، حیث یتم تحو�ل األنان�ة الفرد�ة    و�ش�ه ال�عض 

النظام الذي �ات �سمى نظام السعر، أو جهاز الثمن، مبني إلى خیر للجماعة. على أ�ة حال، هذا 

 أساسًا على نظر�ة الق�مة.  

 یعيمستوى طبعندما تسود المنافسة التامة تمیل عوائد عوامل اإلنتاج إلى  .4-6-8

أي أنه في ظل توفر شروط المنافسة �میل الر�ح إلى مستوًى عام و�ذلك �افة عوائد عناصر اإلنتاج  

مع امكان�ة لتمایزها (ت�عًا لمستوى خصو�ة األرض أو مهارة العامل): رأى الكالس�كیون  من أرض وعمل  

إلى آخر   من مكان اإلنتاج ن حر�ة الدخول إلى السوق وحر�ة انتقال عواملوعلى رأسهم آدم سمیث أ

شرط أساسي من شروط المنافسة الحق�ق�ة. وهذه النظرة تخالف بوضوح الممارسات اإلقطاع�ة في 

ف األورو�ي والممارسات المیر�انتیل�ة في الممالك التجار�ة. فالممارسات اإلقطاع�ة �انت تنطوي  الر�

اع�ة تمّكن المستفیدون  كارات زر على احت  ن إقطاع�ة إلى أخرى و�انت تنطوي على إعاقة انتقال العمل م

لحر�ة. و�ذلك منها من تحقیق دخول عال�ة لم تكن لتتحقق لو امتلكت الرسامیل وقوى العمل حر�ة ا

االمت�ازات التي منحتها الممالك للتجار مّكنتهم من حصاد مكاسب تجار�ة لم تكن لتتحقق في ظل  

رات واالمت�ازات والقیود تشّكل فوائد لقوم االحتكا اد. إذاً وانتقال السلع والرسامیل واألفر حر�ة التجارة 

 ومصائب آلخر�ن. 

  لعوائق أمام الدخول والخروج، فإن یدًا خف�ة أما في ظل المنافسة الحرة، حیث تزول �افة ا
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ستفعل فعلها في تحقیق التناغم والنظام في األسواق. في ظل المنافسة الحق�ق�ة یتم �ل شيء �شكل 

�ات، فالسوق تكافئ الكفء وتعاقب قلیل الكفاءة بدون حاجة لسلطة فوق�ة  لعقو ت واآكافعفوي حتى الم

ه المجتمع هو أن یلتفت �ل شخص إلى عمله لیرعى مصالحه  تقوم بذلك. والشيء الوحید الذي �حتاج

ابق الرأسمالیون على االستثمار  الخاصة. فإذا ما عانت السوق من عجز في توفر سلعة مرغو�ة سیتس 

رسامیلهم من هنا وهناك وس�ستقطبون العمال من القطاعات األخرى، األمر الذي س�أتون بنتاجها و في إ

لعة وانخفاض سعرها. وس�ستمر �حث الرأسمالیین عن فرص الر�ح في  یؤدي إلى ز�ادة عرض هذه الس

 إلى آخر، �حیث یؤدي استمرار هذاكافة األسواق، وس�ستمر �حث األفراد عن أجور أعلى من سوق 

ل�ة إلى استقرار معدالت الر�ح ومعدالت األجور عند مستو�ات "طب�ع�ة" أو عاد�ة.  وهذه األالمنطق 

 األخیرة من سمات الفكر االقتصادي الكالس�كي.وهذا ینقلنا إلى السمة 

 مفھوم السعر الطبیعي .4-6-9

المبذولة في االقتصادي الكالس�كي �عتبر أن ق�مة األش�اء تتحدد في السوق من خالل المشّقة  

ق�مة السلعة تتحدد �كم�ة العمل المبذولة في إنتاجها. وهذه ع�ارة م�سطة لنظر�ة  اجها، �معنى أن إنت

ي العمل. ونجدها عند الكالس�كیین بدرجات متفاوتة في الدقة والتعقید. وعلى أ�ة حال فقد  الق�مة ف

اسًا لق�مة  ق�م –ساعات العمل ول�كن عدد  – مل الالزم لإلنتاج استقر األمر على اعت�ار زمن الع

لب السلعة، وذلك على أن یؤخذ اإلطار الزمني للعمل �االعت�ار. فعلى سبیل المثال، إذا جاءت أغ

نفقات العمل (أجور العمال) المتضمنة في السلعة في بدا�ة المراحل الم�كرة من اإلنتاج، فهذا �عني  

الة الر�ح  �قتضي ذلك في ح المنتج النهائي.فاصل زمني معتبر بین زمن النفقة وزمن اكتمال وجود 

ن. و�التالي البد من  الموجب أن �غطي السعر الق�مة الحال�ة لتلك النفقات، أي �عد تر�یبها عبر الزم

أخذ تدفقات نفقات العمل زمن�ًا في حساب التكلفة، األمر الذي �عني أن سلعتین تتضمنان نفس المقدار  

ة ال �عتمد فقط على نفقات العمل  الطب�عي" للسلع سعر. لكن "السعرمن �م�ة العمل قد تختلفان في ال

ائد لألجور الحق�ق�ة، و�التالي المستوى  في اطارها الزمني بل �عتمد بذات الوقت على المستوى الس

 السائد للر�ح. وهذه األخیرة یتم دراستها في س�اق نظر�ة التوز�ع. 
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ه إلى مستوى عام،  ظل المنافسة یتجمعدل الر�ح في  �ان االقتصادیون الكالس�كیون على قناعة �أن  

یین هنا سعر اإلنتاج �عكس  وعلى التوازي یتحدد ما �مكن تسمیته السعر "الطب�عي" �النس�ة للكالس�ك 

عوامل محددة ناشئة عن قوى السوق. وأما أسعار "السوق" فتنطوي على ضج�ج ناجم عن أحداث 

سوق �مكن أن ینحرف  �معنى أن سعر الفاجئ في الطقس.  �مكن التنبؤ بها، مثل تغّیر م مؤقتة ال 

المنافسة یؤول �المحصلة   صعودًا أو هبوطًا عن سعر "اإلنتاج" أو عن السعر "الطب�عي" لكنه �فعل

السعر إلى هذا المستوى على ما �شهده من تقل�ات. انشغل الكالس�كیون �ثیرًا �فهم السعر، إذ بدون فهم  

قابلة للتعم�م. ومما یز�د التحلیل تعقیدًا    ت معنى أو نت�جةیل إلى نت�جة ذاال �مكن الوصول من أي تحل

تغیر المعدل العام لألر�اح والر�ع واألجور الحق�ق�ة، أي  أن األسعار تتغیر مع الزمن. ومعها أ�ضًا، ی 

رأ  تبّدل والحر�ة، ف�مرور الزمن تطأن توز�ع الثروة أ�ضًا یتغیر مع الزمن. والزمن �التعر�ف هو ال 

لرأسمالي وعلى معدالت النمو السكاني ومعدالت استنزاف الموارد عدالت التراكم اتبدالت على م

رف والفنون التي تجد طر�قها للتأثیر في النظام االقتصادي. وهذه الطر�قة الطب�ع�ة و�ذلك على المعا

 ل. رات االقتصاد�ة على األمد الطو�في التفكیر قادت الكالس�كیین إلى دراسة المتغی
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 صلأسئلة الف
 سئلة للنقاشأ

 ؟»ثروة بر�طان�ا«أو  »ثروة األمة«بدًال من  »ثروة األمم«لماذا سمى آدم سمیث �تا�ه  .أ
 األنان�ة تقود إلى الخیر الجماعي هو رأي صائب؟ إنهل تعتقد أن الرأي الشائع �أن آدم سمیث �قول  .ب
 ا رأ�ك؟األمن. ممن الشائع عن آدم سمیث أنه حصر دور الدولة �السهر على  .ج
 رن بین نظر�ات األجر الكالس�ك�ة بین ِمْل من جهة و�ین سمیث ومالثس من جهة أخرى.اق .د

 

 أسئلة مقال�ة

 اشرح وجهة نظر ر�كاردو في دور نظر�ة الق�مة في العمل في تفسیر األسعار النسب�ة �المقارنة مع آدم سمیث.  .أ
   .النسب�ة األسعار اشرح تفسیر ر�كاردو للعالقة بین توز�ع الدخل و�ین .ب
 اشرح الفرق بین سمیث ور�كاردو في النظرة لر�ع األرض. .ج
 ما هي المساهمات النظر�ة التي منحت علم االقتصاد صفة الكآ�ة والتشاؤم ومن هم أصحابها؟  .د
 قارن بین سمیث و�ین ر�كاردو في تفسیر التقس�م الدولي للعمل. .ه
كثر تطورًا وشمول�ة مما االقتصادي أعمق وأ بل النموْل لمستقاشرح الع�ارة التال�ة �التفصیل: �انت توقعات مِ  .و

 جاء �ه سمیث ومالثس معًا.
 . »أكمل ِمْل حیث توّقف ر�كاردو في نظر�ة المزا�ا المقارنة في التجارة الدول�ة«ما المقصود �الع�ارة التال�ة:  .ز

 

  أجب بـ صح أو خطأ

 كان مالثس إصالح�ًا رؤوفًا �الفقراء. .أ
 .ستقبل�الم متفائالكان مالثس  .ب
 مالثس أول من تحّدث عن المزا�ا النسب�ة المقارنة.د �ع .ج
 طالب ر�كاردو �حض الش�اب على العفة وتأخیر الزواج لض�ط الز�ادة السكان�ة. .د
 دعا مالثس إلى عدم مساعدة الفقراء ألن ذلك سیؤذیهم �المحّصلة.  .ه
 رتفاع أسعار الحبوب.رأى مالثس أن اإلحسان إلى الفقراء سیؤدي إلى ا .و
 االقتصاد الس�اسي.ث مؤسس علم آدم سمید �ع .ز
 صّحح ر�كاردو آدم سمیث في عدة نقاط. .ح
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 اختر اإلجا�ة الصح�حة

 تطورت الرأسمال�ة الصناع�ة في ____________ أسرع من أي بلد آخر في أورو�ا: .1
 إنچلترا .أ

 فرنسا .ب
 ألمان�ا  .ج
 هولندا .د

 

 مصدره األساسي: میل، �ان أورو�ا تراكمًا متسارعًا في الرساتطّلبت الثورة الصناع�ة في  .2
 تطور النشاط الزراعي في أورو�ا .أ

 التجارة الدول�ة ونهب المستعمرات .ب
 تطور النشاط الحرفي  .ج
 المساعدات الخارج�ة .د

 

 حّدد مجموعة الشخص�ات التي تمّثل أسالف أو بذور المدرسة االقتصاد�ة الكالس�ك�ة من بین اآلتي: .3
a( هوتورچو یتي و�ین�ه پ 
b( �وغال�انيید هیوم ڤكانتّیون ود 
c( توماس األكو�ني ون�كول أور�م 
d(   واكسینوفون أرسطو وأفالطون 

 ) a) + (d( .أ
 ) a) + (c( .ب
 ) b) + (c( .ت
 ) a) + (b( .ث

 

 ولد آدم سمیث في: .4
 اسكتلندا .أ

 �ار�س .ب
 روما .ج
 لندن  .د
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 الخامسالفصل 
 الفكر االقتصادي المعارض للكالس�ك�ة

 التار�خ�ة واإلصالح�ة والمار�س�ة)(المدارس 
Anti-Classic Economic Thought 

(Historical School, Reformists, and Marxists) 
 

 كلمات مفتاح�ة:

المدرسة التار�خ�ة؛ الت�ارات اإلصالح�ة؛ االشتراك�ة الخ�ال�ة أو المثال�ة؛ س�سموندي؛ پرودون؛ رو�رت أو�ن؛ شارل 
الق�مة الزائدة؛ التر�یب  لفائضة أولز؛ الفوضو�ة؛ نظر�ة الق�مة في العمل؛ الق�مة اچفور��ه؛ المار�س�ة؛ مار�س؛ انـ

 الق�مة الزائدة؛ قانون تناقص معدل الر�ح.  الل أو معدلالعضوي لرأس امال؛ معدل االستغ

 ملخص الفصل:

یتناول هذا الفصل الت�ارات الفكر�ة المناوئة للفكر االقتصادي الكالس�كي. �افة المدارس والت�ارات التي یدرسها هذا  
صعود   ى الكالس�كیین أو على الواقع االقتصادي المتردي للط�قة العاملة إ�انًا إما علالفصل شنت هجومًا حاد

الرأسمال�ة الصناع�ة او على �لیهما. �غطي هذا الفصل المدارس اإلصالح�ة التي �عّرفها ال�عض بت�ارات االشتراك�ة 
لألخیرة، �ونها األهم واألعمق   ساحة أكبرالخ�ال�ة، والمدرسة األلمان�ة التار�خ�ة، والمدرسة المار�س�ة، مع إعطاء م
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 مهیدت .5-1

ترافقت تطورات الثورة الصناع�ة بتدهور شدید في وضع العمال الذین لم �كن لدیهم �طب�عة الحال إطار 

ي وتشر�عي لحما�ة حقوقهم على غرار ما نشاهده في دولة الرفاه المعاصرة. ومع نشوء موجات، سساتمؤ 

لفقراء لهیب  طلین عن العمل مع �ل أزمة اقتصاد�ة رأسمال�ة، یتأجج في وسط ابل جیوش من العا

  ماعيالبؤس، األمر الذي أفرز ط�قة من المفكر�ن التي بدأت تعید النظر �الدور االقتصادي االجت

للرأسمال�ة الصاعدة. و�دأت الت�ارات اإلصالح�ة �الظهور مع منتصف القرن التاسع عشر. وظهرت 

ي دراسة االقتصاد، وال  ر�خ�ة التي لم �كن روادها معجبون �ثیرًا �المنهج الكالس�كي فالمدرسة التا

ثر جّد�ة لالقتصاد األكمعجبین �حق�قة س�طرة النكهة اإلنـچلیز�ة على هذا العلم. وأما التحدي الفكري 

رات  الكالس�كي فس�كون على یدي مار�س الذي ظهر لی�ّشر �سقوط الرأسمال�ة. �سمي ال�عض الت�ا

�س�ة تسم�ة االشتراك�ة العلم�ة. األولى أخالق�ة اإلصالح�ة �االشتراك�ة الخ�ال�ة ف�ما �عطي النظر�ة المار 

مادي، وأما الثان�ة فماد�ة �امت�از.  لمي �شكل رئ�سي و�ن انطوت أعمال �عض رموزها على تحلیل ع

مرادفة �شكل أو �آخر للمساواة والعدالة االجتماع�ة، ولذلك   االشتراك�ةفحتى ظهور مار�س ظلت �لمة  

بذور للفكر االشتراكي في الد�انات والثقافات القد�مة، و�التالي لم   نجد أن أصحابها �شیرون إلى وجود 

 ة والتأم�م والتخط�ط المر�زي.رت�ط �الملك�ة العامالم المعنى المعاصر االشتراك�ةتحمل 

ومما ال شك ف�ه أن مار�س من أهم علماء االقتصاد في زمانه، لكن الحق�قة ان �تا�اته وأ�حاثه  

ت أ�حاث عم�قة في الرأسمال�ة، ولذلك فاألصح أن یتم تصن�فه على أنه مفكر  لم تكن اشتراك�ة بل �ان

كالس�كي إن جاز التعبیر. على أ�ة حال،  -الس�ك�ة أو مفكر ضد الك  كالس�كي انقلب على جوانب من

ا الفصل. وعل�ه �مكن القول �أن المؤرخین انشغلوا  سنستخدم التصن�ف السائد عند المار�سیین في هذ 

لت�ارات االشتراك�ة. األول هو االشتراك�ة المثال�ة التي تناولت الناح�ة األخالق�ة للنظام  بنوعین من ا

لقض�ة األهم �النس�ة لهذا الت�ار هي العدالة االجتماع�ة. أما الت�ار الثاني فهو ما �سمى  ، وااالقتصادي

النظام االقتصادي، وتنطلق  لم�ة، والقض�ة المحور�ة �النس�ة لهذه هي الناح�ة الماد�ة من  االشتراك�ة الع

  عدالة.ء المن أن النظام ال �مكن اصالحه �إصالح األخالق، بل ال بد من اساس مادي لبنا
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 المدرسة التار�خ�ة .5-2

 ونبدأ قبل تلخ�ص معالمها �الحدیث عن مؤسسها المشهور، فر�در�ك ِلست.

 George Fredrich List  )1846-1789( تسْ جورج فریدریك لِ 

. historical schoolهو جد المدرسة االقتصاد�ة األلمان�ة في التار�خ، المعروفة �المدرسة التار�خ�ة 

في الد�اغة. شغل  الناجح  على المتا�عة في مجال عمل أب�ه    اً حكوم�   اً فوآثر العمل موظ  ،ولد في ألمان�ا

و�ان ناشطًا في   چ رفوتمب عمل أ�ضًا نائ�ًا لغرفة تجارةو منصب أستاذ جامعي في اإلدارة والس�اسة. 

األمر  الرأي،    ة�في وقت لم تكن ف�ه ألمان�ا، بل الوال�ات األلمان�ة، موئًال لحر الدعوة لإلصالح اإلداري،  

وزار فرنسا لكنه هرب  .مع األشغال الشاقة أشهرلمدة عشرة  �السجنالذي تسبب له �المحصلة �حكم 

و�نـچلترا قبل أن �عود إلى ألمان�ا الستكمال حكمه، ل�طلق سراحه �عدها على أن یهاجر إلى الوال�ات  

ین�ا. تحول  ڤ ـواستقر في ِبنِسل 1825إلى العالم الجدید عام  »ِلست «المتحدة. وصل الناشط واألستاذ 

عه المالي. تواصل مع مهاجر�ن  إلى مالك أرض مهم واستفاد من اكتشافات الفحم، فاستقر وض  »ِلست «

ألمان آخر�ن من بینهم أساتذة جامعیون، وعمل في الصحافة واستثمر في السكك الحدید�ة. ثم عاد إلى  

واته األخیرة، تدهورت أموره �شكل متسارع، إذ فقد نسأورو�ا لیتنقل في أرجاءها صحف�ًا وناشطًا. في 

 یرًا، وانتهى �ه األمر لالنتحار.جزًء �بیرًا من ثروته في أمیر�ا وساءت صحته �ث

تحدیدًا، و�انت اتجاهاته االقتصاد�ة على    هاملتنتأثر ِلْست �المدرسة األمیر��ة و�االقتصادي   

�حر�ة التجارة الدول�ة. رأى ِلْست أال مصلحة وطن�ة    ىنق�ض االقتصاد الكالس�كي البر�طاني الذي ناد 

یز �مكنها من جني ثمارها، و�دًال من ذلك اتخذ منحى  ست بوضع متمأللمان�ة �حر�ة التجارة ألنها ل�

الصناعة  «. وطرح فكرة حما�ة national systemاالقتصاد الوطني أو النظام الوطني الذي ُعِرَف �ه 

التي �خشى علیها من المنافسة غیر العادلة مع الصناعات األجنب�ة   infant industry »الولیدة

إمكان�اته وظروفه الخاصة ولكل بلد مستوى محدد من التطور،   الناضجة. �ان �صر على أن لكل بلد 

وعل�ه فإن لكل بلد وصفة اقتصاد�ة خاصة �ه، ال تناسب �الضرورة �ق�ة البلدان �ما یوحي الفكر  

 الس�اق التار�خي.  الكالس�كي المجّرد عن
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�خها الحمائي  سخر ِلست من الدعوات البر�طان�ة لحر�ة التجارة التي توحي �أن بر�طان�ا �عد تار 

الطو�ل عادت إلى رشدها واعترفت �أخطائها ووصلت إلى الحق�قة التي مفادها أن الطر�ق إلى االزدهار  

م الوقوع "�األخطاء" الحمائ�ة السا�قة!  د ع�مر من �اب التجارة الدول�ة الحرة. وهي اآلن تعظ اآلخر�ن من  

على نق�ض سا�ق�ه، لم �كن   61على العالم.  ورأى أال بد من االستعداد الداخلي قبل االنفتاح التجاري 

ِلست من أنصار االقتصاد الذي ینطلق من الفرد، ولم �كن �ذلك من أنصار علم االقتصاد ذي الصفة  

ینطلق من الوطن. فالفرد �سعى لتحقیق مصلحته الخاصة   العالم�ة، بل �ان �سعى وراء علم اقتصاد 

فمصائب قوم عند قوم  «نیها. وأما على المستوى العالمي  أما الدولة فتعمل على تحقیق الرفاه لكل مواط

. فتجارة العبید مثًال تثري أمة وتذل أمة. وهكذا فالمنطلق �جب أال �كون الفرد أو العالم بل النظام  »فوائد 

النظام الوطني تقوم الدولة ببناء جسر أو طر�ق وهذا سیؤذي �عض األفراد لكن   ل ظالوطني. ففي 

جم�ع. ومع ذلك فلم �كن ِلست من أنصار الحكومة ذات الحجم الكبیر، بل أدخل البر�ة ستحل على ال

عنصر الكفاءة في تحدید حدود حجم الحكومة. فرأى أن الحكومة عندما تكون أنشط مما �جب فإنها 

ترك « سبب �أذى �فوق األذى الناجم عن عدم التدخل. ففي �عض الحاالت من المستحسن  تتممكن أن  

. على أ�ة حال، مهمة تطو�ر األمة هي مهمة الدولة. »سها بنفسها �جهود خاصةاألمور لتنظم نف

– فالمجتمع من وجهة نظر ِلست �مر �مراحل من التطور، تبدأ �المرحلة الرعو�ة، فالزراع�ة، فالزراع�ة 

التجار�ة. والدولة هي المسؤولة عن تأمین شروط  –الصناع�ة –اع�ة، ثم أخیرًا المرحلة الزراع�ةنصال

االنتقال من مرحلة إلى مرحلة أرقى. في البدا�ة على �ل دولة أن تسمح �التجارة الحرة مع البلدان  

یرتفع مستوى   االغن�ة بهدف الحصول على التكنولوج�ا وتطو�ر الزراعة مقابل المواد األول�ة. وعندم

ج بنفسها، ال بد من تأمین  التكنولوج�ا والمعرفة الفن�ة إلى مرحلة تسمح للصناعات الوطن�ة �البدء �اإلنتا 

الحما�ة الوطن�ة لهذه الصناعات الناشئة أو الولیدة، أي ال بد من فترة حضانة لهذه الصناعات ر�ثما  

 .ة�شتد عودها وتص�ح قادرة على منافسة المنتجات األجنب� 

وفقط عند الوصول إلى هذه المرحلة برعا�ة الدولة، على الدولة أن تعود مجددًا للع�ة حر�ة  

 
ن ال زالت هذه الفكرة قائمة إلى الیوم، وتشكل الحجة التي تستخدمها الكثیر من البالد النام�ة في إعطاء امت�ازات خاصة لمنتجین محلیی 61

 �ة الصناعة الوطن�ة واالقتصاد الوطني.�حجة حما
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لتجارة واالندماج �االتحاد الصناعي الدولي لجني ثمار الت�ادل الدولي مع مكونات هذا االتحاد. فما ا

�ه ذلك، تكال�ف ش� تخسره الدولة من مكاسب محتملة اثناء فترة تطبیق الحما�ة سیتم تعو�ضه الحقًا. و 

التعل�م الصناعي.  اإلنفاق على التعل�م التي تعّوض جم�عها في المستقبل �عد الحصول على شهادة 

سمیث،   آلدمرأى ِلست أن على ألمان�ا ان تت�ع النموذج اإلنـچلیزي ال على الطر�قة الكالس�ك�ة التجر�د�ة  

دعه �عمل دعه  «  ا لو ات�عت منهج آدم سمیث ر ت لترا عمل�ًا. فقال أن إنـچلچبل على غرار ما قامت �ه إنـ 

لیز، چنـندن حتى الیوم، ول�قیت بلج�كا تب�ع القطن لإلالستمر تجار المان�ا في متا�عة أعمالهم في ل  »�مر

ولظل اإلنكلیز �عملون في مزارع الخراف لصالح مستثمر�ها األورو�یین، تمامًا �ما هي البرتغال الیوم،  

تأكید، لوال الس�اسة التجار�ة الحمائ�ة اإلنـچلیز�ة السا�قة لما وصل االنجلیز   حقل عنب إلنـچلترا. �كل

ر الهائل من الحر�ة التي تتمتع بها الیوم. فالحر�ة هي ابنة الصناعة والثروة. وأخیرًا، یرى  إلى هذا القد 

  ت ال�عض أن طروحات ِلست هذه ساهمت الحقًا في نشوء السوق األورو��ة المشتر�ة والتي أص�ح

�ه هو من  االتحاد األورو�ي، ولعل الحماس األلماني لفكرة االتحاد األور�ي والدور المحوري أللمان�ا ف

اآلثار ال�عیدة ألفكار ِلست. وننتقل م�اشرة إلى المدرسة التي �عترف الجم�ع �فضل هذا الرجل في 

 . نشوئها

 ظروف نشوء المدرسة التاریخیة .5-2-1

رسة قوم�ة �امت�از ورّوادها ورموزها  ن�ة، هي مد رسة ألماحق�قة مد المدرسة التار�خ�ة هي في ال 

أثیرها الالحق تجاوز حدود ألمان�ا �ما رأینا مع ِلست. بدأت هذه المدرسة جم�عهم من األلمان. إال أن ت

، و�لغت أوجها بوصفها ت�ار فكري 1853  –  1843�التشّكل في أر�عینات القرن التاسع عشر في الفترة  

فل�س من المناسب أن نبدأ م�اشرة بدون  ا نتحدث عن المدرسة التار�خ�ة  ن ما دمن. ولك1870هام �عد  

 إلى شيء من التار�خ الذي �عتقد أنه مهد لنشوء هذه المدرسة. العودة 
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ترك نابلیون أللمان�ا، في معاهدة السالم التي اختتمت حرو�ه معها، إرثًا ثقیًال على شكل ألمان�ا  

ة عمومًا. و�ان من مصلحة القوى األورو��ة المح�طة �ألمان�ا أن ت الضع�فالوال�ا مقّسمة إلى عشرات 

. �انت المشاعر القوم�ة لأللمان في أوج لهیبها عندما �انت الحرب ومجزأة مان�ا ضع�فة  تحافظ على أل

ضد نابلیون ولكن لهیبها استمر عندما أص�حت الحرب الحق�ق�ة أللمان�ا ع�ارة عن نضال ال ینتهي  

 بداد. ة واالستضد الفرق

عرفت ألمان�ا عددًا من الثورات في الثالثین�ات واألر�عین�ات من القرن التاسع عشر لكن القوى  

اإلقل�م�ة والداخل�ة سحقتها الواحدة تلو األخرى. وس�مر وقت طو�ل قبل أن یتمكن األلمان من االلتفاف  

ر�ة خص�ة لنشوء الت�ار  یبدو ت التار�خي الس�اق  حول القائد التار�خي �سمارك لبناء ألمان�ا قو�ة. هذا

القومي وتعاظم قوته، �ما �ظهر تأثیره في الفلسفة األلمان�ة لعدد من المفّكر�ن الذین دعوا أللمان�ا من  

الجماعة  «أجل ألمان�ا، والذین لم یروا را�طًا بین األلمان إال أنهم ألمان �سكنون الوطن األلماني و�ّشكلون  

 لوطن.   الوف�ة ل »األلمان�ة

 لم�ادئ هذا المدرسة التي تعتبر أن التار�خ هو مفتاح المعرفة االقتصاد�ة، �مكننا أن  وتطب�قاً 

نقول أنه في ظل هذا الجو وهذه االیدیولوج�ا، من الصعب أن تنشأ مدارس فكر�ة على غرار النموذج  

ط�ة  بیروقرالتین. البین الدو البر�طاني، فالفرق �بیر في الوضع االقتصادي والس�اسي والمؤسساتي 

األلمان�ة �انت �بیرة الحجم وتتدخل في سائر شؤون الح�اة، واالقتصاد �ان زراع�ًا ومستوى التطور  

التقني �ان متخلفًا �شكل واضح عن بر�طان�ا. ولذلك، وجد رّواد المدرسة التار�خ�ة مبّررًا الستمرار  

دول األكثر تقّدمًا. �قسم  بر�ب الاللحاق  ماني علىالتدّخل الحكومي األبوي لمساعدة االقتصاد األل

ال�عض تار�خ تطور هذه المدرسة التي لم تعش طو�ًال إلى ثالثة أج�ال: الشیوخ (روِشر و�ن�س  

وهیلدر�راند) والش�اب (بزعامة شمولر) وال�افعین (بزعامة سوم�ارات وعضو�ة عالم االجتماع الشهیر  

 . نه آنفاً تحدثنا ع ست الذي ماكس فیبر). و��قى الجد األكبر لِ 
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 نقد المدرسة التاریخیة للفكر الكالسیكي  .5-2-2

وّجهت المدرسة األلمان�ة نقدًا حاّدًا للمدرسة الكالس�ك�ة، و�ان أش�ه بنقب األساسات. فالمدرسة 

إن  التار�خ�ة لم تَر أن هناك قوانین أزل�ة تحكم الح�اة االجتماع�ة بل رأت أن القوانین االقتصاد�ة 

شروط بتوفر الظروف المناس�ة لفعل فعلها. و�التالي لكل مرحلة قوانینها  مؤقت وم وجدت فوجودها

وشروطها وظروفها، والبد من إعادة النظر ف�ما �حدث ت�عًا للتطور والحر�ة في األحداث والوقائع. من  

تجر�د  فادة من منهج الجهة ثان�ة، أخذت المدرسة التار�خ�ة على الكالس�كیین اغراقهم في محاولة االست 

أت أن التحلیل المبني على المشاهدة هو المنهج األصح في دراسة االقتصاد والمجتمع. وأخیرًا، فقد ور 

انتقدت المدرسة التار�خ�ة تصو�ر الشخص االقتصادي على شكل �ینونة تسعى وراء المصلحة الذات�ة، 

نوعة.  وللحق�قة فإن  نساني مت راسة السلوك اإلفي حین أن الدوافع اإلنسان�ة التي �مكن أن تبنى علیها د 

المدرسة األلمان�ة تتمتع بنزعة لتفضیل الواقع �أ�عاده االقتصاد�ة والتار�خ�ة والس�اس�ة على النموذج  

 الر�اضي األصم. 

 المالمح العامة لمنھج المدرسة األلمانیة .5-2-3

م االقتصاد  لاالقتصاد وعلى اعت�ار عاتفق أصحاب المدرسة التار�خ�ة على مفتاح�ة التار�خ في فهم 

علمًا وثیق الصلة �البیئة االجتماع�ة والثقافة السائدة، ولكنهم ت�اینوا في فهم الوقائع التار�خ�ة، والدخول 

في مقارنات بین �ّتابهم س�ستغرق مساحة تفوق ما �مكن تخص�صه. على أ�ة حال، �مكننا إیراد عدد 

 ي: النقاط التي تلخص المذهب التار�خ

 المنهج الدارو�ني:  -1

�مكن دراسة الظاهرة االقتصاد�ة �معزل عن المح�ط المكاني والس�اق الزماني. و�التالي،   ال

فإن التحلیل الكالس�كي للح�اة االقتصاد�ة ناقص وقاصر عن فهمها ألنه تجّرد عن الس�اق  

و�تطور من  التار�خي لتطور الظاهرة االقتصاد�ة. فالمجتمع مثل الكائن الدارو�ني ینشأ 

ال ینفّك یتغیر �حكم ارت�اطه العضوي �الواقع المتبدل. و�ما رأینا فقد استند  و طور إلى طور  

ِلست إلى هذا المبدأ عندما قال �أن ما ینطبق على بر�طان�ا ال ینطبق �الضرورة على  



139 

ون  غیرها. فتار�خ ألمان�ا مختلف عن تار�خ بر�طان�ا. و�ذا �ان من المناسب لبر�طان�ا أن تك

لتجارة التي نادى بها سمیث ر�كاردو، فإن األنسب أللمان�ا أن تكون اعالم�ة لتحصد منافع  

قوم�ة. وهذا �فّسر عندهم الحمائ�ة البر�طان�ة في فترة صعود الرأسمال�ة واللیبرال�ة في فترة  

 قوتها.

 المنهج االستقرائي:  -2

نتاج، واالستبني على التجر�د نبذت المدرسة التار�خ�ة المدرسة الكالس�ك�ة في التنظیر الم

ورأت أن األدوات التحلیل�ة الكالس�ك�ة منفصلة عن الواقع. فكل تحلیل عندهم ین�غي أن 

ینطلق من الوقائع والب�انات التار�خ�ة. وللحق�قة، فإن تأثیر هذه النظرة �ان �عیدًا جدًا 

ات لمبني على الب�انوقو�ًا، وما االنتشار المعاصر والكث�ف لنماذج االستدالل الق�اسي ا

إال تطبیق لهذا المبدأ، على أن التطبیق المعاصر للمنهج التار�خي غال�ًا ما �ظل   ار�خ�ةالت

 ضمن إطار نموذج نظري. 

 المنهج التدخلي:  -3

الساعي وراء مصلحته   »المحتاج«إذا �ان محور االهتمام في االقتصاد الكالس�كي الفرد 

مة أهم من الفرد. وال ، واألاألمة رسة التار�خ�ة هو الذات�ة، فإن محور االهتمام عند المد 

�مكن االعتماد على الفرد في تحقیق مصلحة األمة تلقائ�ًا، ألنه ال �عقل أن تتفق مصلحة 

 الفرد األنان�ة مع المصلحة العامة. 

و�التالي البد من أن تتدخل الدولة لتحقیق المصلحة العامة. ومن الواضح أن النظام  

  بذلك. یرّحب  م في ألمان�ا �انالس�اسي القائ

 المنهج اإلصالحي:   -4

لم تدُع المدرسة التار�خ�ة إلى انتفاضة على الواقع ولم ت�ّشر بتغییٍر قادٍم إلى األفضل 

على حد تعبیر    »مؤسساتها الحك�مة «�شكٍل حتمي. بل طالبت �أن تقوم الدولة، من خالل  

  لتغییر مة، واإلى اإلصالح دائ روشر، �العمل على اإلصالح �صورة مستمرة. فالحاجة

األمثل هو التغییر األبوي ال�طيء المتدّرج والمدروس. أما الثورة فهي �ارثة مهما �ان  
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الواقع صع�ًا. ومن الواضح أ�ضًا أن هذا المنهج �ان مناس�ًا جدًا للط�قة الحاكمة في 

 ألمان�ا وألثر�ائها. 

 یاتأثیر المدرسة األلمانیة خارج حدود ألمان .5-2-4

، �مكن اعت�ارها ت�ار فكري منشق. فالمدرسة ة خاملة الذ�رر�خ�ة إنكلیز�هناك مدرسة تا

في تحلیل الظاهرة   deductionالتار�خ�ة االنكلیز�ة اشتهرت بنقدها الحاد للمذهب االستنتاجي 

یق  االقتصاد�ة، و�ان د�فید ر�كاردو محًال النتقادات الذعة من رموز هذه المدرسة، وقد نادت بتطب

مز�ج الوقائع التار�خ�ة والمعاصرة. وأما تأثیرها األكبر فكان في   لىع inductionء منهج االستقرا

الوال�ات المتحدة، حیث س�طر حملة شهادة الد�توراه األلمان�ة على �راسي أساتذة االقتصاد في الوال�ات  

إلى بلدان   أن تأثیرها امتد  المتحدة، و�ان لها تأثیر على الفكر االقتصادي المؤسساتي. وثمة من یرى 

 غیرها. رى مثل �ندا و أخ

على أ�ة حال، تضاءل وجود المدرسة التار�خ�ة في �ل�ات االقتصاد بدًء من ثالثینات القرن 

العشر�ن، وأما الیوم فقد یتخرج طالب االقتصاد من الكل�ة دون ان یذ�ر شیئًا عن المدرسة األلمان�ة،  

لم االجتماع. و�رى ال�عض  خ والفلسفة وعأقسام التار� ق�ة من اهتمام فيلكنها ال تزال �التأكید تمتلك �

أن أعمال شومبیتر تعد، على الرغم من نقده للمدرسة التار�خ�ة، امتدادًا لهذه المدرسة لما انطوت عل�ه 

أعماله من تأثر �المنهج التار�خي ال س�ما في مجال دور االبتكار ور�ادة األعمال في التطور 

 ي. االقتصاد 

  empirical approachالق�اس�ة المعاصرة  ، تعتبر دراسات االستدالل  وأخیرًا، و�ما ذ�رنا آنفاً 

ومن جهة إلى الب�انات التار�خ�ة �مثا�ة اعتراف عام   ،التي تستند من جهة إلى النظر�ة االقتصاد�ة

ة االقتصاد�ة  نظر��حكمة المدرسة التار�خ�ة وضرورتها دون التخلي عن النموذج الر�اضي التجر�دي لل

قتصاد�ة الیوم تحاول اخت�ار نماذجها �استخدام الب�انات  مذهبها. فكافة المدارس اال �غض النظر عن

�ونها    data miningالتار�خ�ة وترفض رفضًا عامًا لألسالیب اإلحصائ�ة الصرفة في تنقیب الب�انات  

  �خ�ة. لتار ال تستند إلى أساس نظر متین. ونكتفي بهذا القدر من المدرسة ا
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 خ�ال�ةاالشتراك�ة ال. 5-3

   Jean Charles Léonard de Sismondi) 1842-1773(سیسموندي  .5-3-1

س�سموندي ارستقراطي ینحدر من أصل إ�طالي. اهتم �التار�خ والدراسات االجتماع�ة ودرس االقتصاد  

كر الكالس�كي. ف�خالف  للف  الكالس�كي آلدم سمیث ود�فید ر�كاردو، ولكنه ف�ما �عد أص�ح من أشد النقاد 

واالزدهار نظر س�سموندي بر��ة إلى دور  مطًا للتقد التي ترى في التطور التكنولوجي شر الكالس�ك�ة 

التطور التكنولوجي ودعا إلى عدم الم�الغة في توس�ع االنتاج من خالل احالل اآللة محل العامل ما  

عدد ساعات  العامل وعائلته مرفوض، ومن ذلك ز�ادة  دام اإلنتاج �اف�ًا، و�النس�ة إل�ه فإن �ل ما �ضر � 

ال دون سن معین وهكذا. ومن الواضح أنه ینطلق من منظور األطف العمل فوق حد معین أو تشغیل

أخالقي �حت، لكنه أ�ضًا �ضفي شیئًا من التحلیل على حججه عندما یر�ط بین األزمات االقتصاد�ة  

فة قبل الثورة  ، فأزمات الكساد وال�طالة لم تكن معرو و�ین تدهور األجور. فالمسألة عنده واضحة

ین غیر قادر�ن على شراء ما شار�وا �عملهم في إنتاجه، فتتراكم ال�ضائع  العاملالصناع�ة وسببها هو أن  

 و�حدث الكساد.

یرى س�سموندي أن العامل ال �حصل على �امل أجره، فإذا �ان من حق الرأسمالي أن �حصل  

رأس المال، فإن العامل �جب أن  ر�ح عن العمل الذي قدمه سا�قًا لتوفیرعلى تعو�ض على شكل 

بتناسب مع مساهمته في العمل�ة اإلنتاج�ة. �الشكل العام، ال �خرج س�سموندي عن   لى أجر�حصل ع

الكالس�كي لنظر�ة الق�مة والتوز�ع (األجر للعامل، والر�ح للرأسمالي، والر�ع  -االرث الفیز�وقراطي 

ل العام القومي) ولكنه یرى أن الرأسمالي ینهب  رض و�ل هؤالء یتشار�ون في إنتاج الدخللمالك األ

وأن النظام اللیبرالي القائم �سهل ذلك �ما �فضي إلى تر�ز الثروة في أیدي قّلة. لم �كن س�سموندي  

ي  �حلم �مجتمع تتحسن ف�ه أوضاع العمال من خالل تعظ�م ثروة المجتمع عبر عمل�ة تراكم رأسمال

غرار ما أراد   ة، علىساعد على تقس�م العمل وز�ادة االنتاج�حلزوني صاعد بدفع التطور التقني الم

الكالس�كیون، بل �ان �حلم بنظام اقتصادي �ضع نصب عین�ه إش�اع حاجات الناس وز�ادة رفاهیتهم. 

لمتزاید لرأس المال  ولذلك فإنه أراد من الدولة أن تك�ح جماح الصعود الرأسمالي القائم على االحالل ا
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الضعفاء ال س�ما صغار   ورعا�ةطلع بدور م�اشر في حما�ة حقوق العمال محل العمل، وأن تض

الحرفیین، األمر الذي دفع مار�س لتسم�ة مذهب س�سموندي �اشتراك�ة البورجواز�ة الصغیرة. لم یرغب  

غییر سلو�هم �قوة القانون. س�سموندي �قلب الطاولة فوق رأس الرأسمالیین ولكن أراد ارغامهم على ت

الي على رفع األجر.. من الواضح أن س�سموندي  الدولة للرأسم  �إرغامور مثًال �مكن معالجته  فتدني األج 

لم �كن یرغب �إطالق ثورة ضد النظام القائم بل �ان �سعى إلى االصالح الذي یرى أن تطب�قه هو  

�ان ینظر  ورة ال �مكن التنبؤ بنتائجها. وهو إن  مهمة الدولة. لم �كن لس�سموندي �طب�عته أن ینادي بث

ذي ال یرحم العامل، فإنه ینظر �عین الرضا إلى المنتج الحرفي ثري ال�عین السخط إلى الرأسمالي ال

الصغیر. فس�سموندي لم �كن اشتراك�ًا �المعنى المادي للكلمة الذي �قتضي نفي الملك�ة الخاصة، بل  

من    لإلصالحسطي سعى  تص�ح أكبر مما �جب. هو ب�ساطة إنسان و هو مؤ�د للملك�ة الخاصة ما لم  

لدولة �إدارة توز�ع الدخل نحو انتاج رأسمالي متوسط الحجم، إن جاز  الداخل، من خالل تكل�ف ا

 62التعبیر، ومجتمع تس�طر عل�ه الط�قة الوسطى التي تشكل المكون األهم في تر�یبته.

 

 Pierre-Joseph Proudhon  )1865-1809( رودونپییر جوزیف پ .5-3-2

مًال وابنًا لعامل. وعندما تجاوز العشر�ن من عمره �انت  متواضع، فقد �ان عا  پرودون فرنسي من أصل 

ل�ة مع ما شاهده من  چـ�الفلسفة الهی  تأثرهالرأسمال�ة الصناع�ة قد س�طرت على السلطة في فرنسا. قاده  

ه  من حوله. عالم تسود  الحلم �عالم مناقض للعالمتفشي الظلم والبؤس في أوساط الط�قة العاملة إلى 

المساواة المطلقة. �النس�ة إل�ه للملك�ة الخاصة وجهان متناقضان، فهي من جهة اساس العدالة المطلقة و 

الحر�ة ولكنها من جهة أخرى وسیلة للسرقة. وللتوفیق بین الفكرة ونق�ضها على الطر�قة الد�الكت�ك�ة  

ى نمط فر�د ائها، بل �الدعوة إلدون الدعوة إلى إلغ لها السائد ك�ة الخاصة �شكفقد هاجم المل چل�ةـالهی

منها �متلك �موجبها الفرد حق االنتفاع ال حق التصرف ب�عًا وشراء وتور�ثًا. والحر�ة �ذلك انحرفت من 

 
المت�ازات االحتكار�ة على الجزء األكبر من لعالم المعاصر في الدول التي �س�طر فیها أصحاب ار��ة على اآلذان في اغهذه الدعوة   ل�ست 62

 الثروة، وتأتي على النمط المعاصر في ص�غة تشج�ع لما �سمى المشروعات الصغیرة.
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�إنشاء  وجهة نظره عن معناها الحق�قي �سبب السلطة القائمة، فلو تر�ت المسألة لألفراد لقاموا عفو�ًا 

ألمر للقول �ضرورة الغاء العملة القائمة، فوصل �ه ا ن انحرافات المؤسسات مؤسسات ال تعاني م

الصادرة عن الدولة، �ونها تستخدم في االئتمان الر�وي أحد أهم أدوات االستغالل. وسعى إلنشاء  

في البنك وال یتم  مصرف �صدر عملة ورق�ة مضمونة تمامًا �إنتاج حق�قي، یتم تداولها بین المشتر�ین  

لى ما یلزمهم من رأسمال إلطالق طاقاتهم اإلنتاج�ة  غب أن �حصل العمال ع�فائدة. فقد �ان یر   إقراضها

دون الوقوع في مصائد االستغالل المصرف�ة والرأسمال�ة. �ان نمطًا فر�دًا من المصارف التعاون�ة التي  

الذي تعب پرودون في التداول النقدي القائم و  لم �قدر لها النجاح ولو قلیًال في التقدم �بدیل لنظام

الفقراء بدًال   إلخضاعم عند پرودون هو تجر�د الدولة من أسلحتها التي تستخدمها محاولة تغییره. المه

من االنتصار لحقوقهم. فالدولة �جب أال �كون لدیها سلطة و�جب أال �كون لدیها حق اصدار النقود، 

تمامًا في منهجه   فهو یناقض س�سموندي �أیدي الرأسمالیین. وهكذارمز الس�ادة، وأداة االستغالل 

صالحي، اذ بینما �سعى األول لتسخیر الدولة في عمل�ة اإلصالح، فإن الثاني یرغب �إلغاء الدولة اإل

التي ال یرى لها أ�ة وظ�فة سوى السهر على ضمان العدالة. لكنهما �شتر�ان في عدم النفي التام  

نه إلى نظام آخر   �ضرورة االنتقال مح النظام القائم، ال وفي اإل�مان �إمكان�ة اصالللملك�ة الخاصة، 

 مختلف جذر�ًا. 

نظام التداول أو تغییر طب�عة الملك�ة الخاصة لكن   إلصالحر�ما فشل پرودون في مساع�ه  

ئدة في أورو�ا  أفكاره انتقلت لألیدي "الخطأ" وانتشر، من خالل المتأثر�ن �فكره من جهة و�األوضاع السا

پرودون�ة أو الفوضو�ة. ووصل رواد هذا في أورو�ا سّمي �الـهة أخرى، مذهب جدید آنذاك من ج

المذهب إلى أماكن �عیدة في الدفاع عن الحر�ة وصلت إلى الكفر �كل المؤسسات المدن�ة والروح�ة  

قیدة  نوع من أنواع السلطة الم  التي یرون أنها تمس �الحر�ة �ما فیها الكن�سة والبرلمان. لم یرد أولئك أي

. وللوصول إلى دولتهم الفوضو�ة ال �مانعون �استخدام وسائل  ى ولو �انت عقد زواجلحر�ة الفرد حت

العنف. وتجلى تأثیر هؤالء في الحر�ات النقاب�ة الثور�ة التي برزت الحقًا. والتي سی�قى تأثیرها حتى  

لنقابي واإلضرا�ات حر�ات سلم�ة من النضال ا یومنا هذا، و�ن في صورة أكثر سلم�ة، على هیئة

 لنقاب�ة. ا
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 االشتراك�ة التعاون�ة .5-4

في حین حاول س�سموندي و�رودون وغیرهم نقد النظام الرأسمالي ومحاول إصالحه �شكل �آخر من  

ة  الداخل، نشط اتجاه مختلف في نقد الرأسمال�ة امتد ت�اره من فرنسا إلى إنـچلترا إلى الوال�ات المتحد 

 طلسي.على الجانب اآلخر من األ

 

-Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint ) 1825-1760سان سیمون (  .5-4-1
Simon 

فرنسي من ط�قة النبالء التي ذهبت الثورة الفرنس�ة بثروتها إلى غیر رجعة. �ان س�مون �حلم �ما �مكن  

قي محض �أفالطون، بل على أساس تسمیته �المدینة الصناع�ة الفاضلة. ال على أساس فلسفي أخال

ره، إال أنه  ه. اذ على الرغم من رومانسیته، بل وسذاجته في �عض أفكادراسة عم�قة للعالم من حول 

امتلك منهجًا علم�ًا في دراسة التار�خ. أراد سان س�مون إعادة ترتیب النظام االقتصادي �أسره وفق 

ل بین بني ال�شر. و�ان �حلم �مجتمع مبني على  أسس جدیدة قائمة على الخیر�ة واالحترام المت�اد 

هي المستقبل واقترح تنظ�مًا  لجدارة. اعتبر س�مون أن االقطاع إلى زوال وأن الصناعة الكفاءة أو ا

االبتكار    �أنشطةاجتماع�ًا تقوده حكومة تكنوقراط�ة و�كون ف�ه برلمان مكون من عدة مجالس تتخصص  

والتخط�ط   ن�ة على العلمرنامجًا متكامًال إلدارة االقتصاد �طر�قة مب والرقا�ة والتنفیذ. أي أنه أنشئ ب

ن جیل إلى جیل ال عن طر�ق اإلرث بل عن طر�ق اإلدارة  تكنولوج�ا. في هذا النظام تنتقل الثروة م وال

الحكوم�ة. و�فضل التخط�ط واإلدارة المبنیین على المعرفة، یتخلص المجتمع من مشكالت المنافسة  

یرق للجیل الالحق من  اج وتستق�م العالقة بین العامل و�ین الصناعي. وهذا إن لم وفوضى اإلنت 

 استفادوا منه الحقًا في فكرة التخط�ط والتوز�ع المر�زي. االشتراكیین المار�سیین إال أنهم 

اجتمعت حول س�مون شخص�ات �ارزة �شبهها ال�عض �اجتماع الحوار�ین على المس�ح.  

ه الفلسفة، لكنهم  عالم على جانبي األطلسي. ر�ما لم یتمكن أولئك من تطبیق هذ وانتشرت فلسفته حول ال

مت الكثیرین للنضال من أجل مجتمع متطور وعادل في أماكن ألھ  »سانس�مون�ة «نشروها وحولوها إلى  
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 عدیدة من العالم. 

 Charles Fourier )1837  – 1772شارل فورییھ ( .5-4-2

ا یق العدالة. فالصناعیون الجدد حلو نس�ة التي رأى أنها فشلت في تحقخاب أمل فور��ه في الثورة الفر  

توز�ع الثروة وما یتصل �ه من مظالم تطال أغلب�ة   فرنسا من سوء محل النبالء القدامى، ولم تتخلص 

الناس. ومن ثم فلم یرى الحل بثورة جدیدة، و�نما بتغییر تدر�جي یبدأ من بناء مستعمرات تعاون�ة تشكل  

نام�ك�ة تار�خ�ة للتطور  لعالم جدید. انتقد فور��ه النظام الرأسمالي �حده في إطار نظرة دیمدخًال 

الصالح ین�غي أن یتم عن طر�ق الحد من الطغ�ان الصناعي على الح�اة  االجتماعي، وارتأى أن ا

االقتصاد�ة. �ان یرغب على سبیل المثال أال تتر�ز المصانع في مناطق حضر�ة بل أن تنتشر في  

الكالس�كیین، لم یَر فور��ه  لر�ف، �ما �سمح للعمال �التمتع �جودة ح�اة أفضل. وعلى النق�ض من ا

ن مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في إطار حر�ة السوق، بل وجد أن نظام المنافسة  امكان�ة لالتساق بی 

أسمالي ال  ظام الر أن الن  ورأى�قود إلى الفوضى و�لى اختالل حاد في المساواة والعدالة االجتماع�ة. 

ذاته مصمم لتسهیل استغالل الط�قة المالكة   �مكن أن �كون في مصلحة الفقراء، ألن النظام �حد 

  » المدني «یل�ة للط�قة المنتجة من خالل صیرورة المنافسة إلى االحتكار. فالنظام الرأسمالي، أو الطف

�ز في احتكارات ترعى مصالحها  كما �سم�ه، مرّ�ب �طر�قة تجعل مصیر األنشطة اإلنتاج�ة إلى التر 

ن فوق،  على عكس سان س�مون الذي آمن �إمكان�ة اإلصالح م   األنان�ة على حساب مصالح األكثر�ة.

آمن شارل فور��ه �اإلصالح من "تحت" �طر�قة سلم�ة مبن�ة على بناء مجتمعات تعاون�ة صغیرة �سمیها  

 بناء المجتمع الجدید.   مستعمرات، على أمل أن تنضج وتنتشر وتتسع �اتجاه تحقیق

 

 Robert Owen) 1858  – 1771روبرت أوین ( .5-4-3

نموذجًا رائعًا للصناعي الخّیر. �غیره من االشتراكیین المثالیین، انتقد أو�ن الرأسمال�ة الصناع�ة  ن كا

�حدة، ورأى أن الجشع الرأسمالي واللهث وراء الر�ح هو أصل �ل الشرور في النظام القائم، وعلى  

نه لم �خطر ب�اله  أ الغم من الدور السلبي للملك�ة الخاصة في الظلم االجتماعي من وجهة نظره إ الر 



146 

معالجة قض�ة الملك�ة على غرار غیره من االشتراكیین، بل فكر في ملك�ة جماع�ة ضمن نطاقات  

صناعي.  محددة هي التعاون�ات، التي تش�ه قرى صغیرة مكتف�ة ذات�ًا من انتاجها المحلي الزراعي وال

د ساعات العمل عد و  أجرى أو�ن ضمن أعماله إصالحات سا�قة لعصره على صعید ظروف العمل

ووسائل تحسین جودة بیئة العمل. وقام �عدة تجارب التعاون�ة حقق �عضها نجاحًا لكن آلت جم�عها 

تعد  �المحصلة إلى الفشل، ولم یتمكن من تحو�ل مذه�ه التعاوني إلى ت�ار �جتذب رجال الصناعة. 

التعاون�ات المعاصرة، وتشغل  و   نيتجارب أو�ن التعاون�ة على الرغم من فشلها مصدر الهام للعمل التعاو 

 تجار�ه جزًء هامًا من أي �تاب معاصر في االقتصاد التعاوني. 

�السذاجة حینًا و�الخ�ال�ة حینًا آخر،   االشتراك�ةواخیرًا، وعلى الرغم من وصفنا لرموز الت�ارات   

ال والثروة لیرى لما هم من لم یتردد في بذلغلبهم إن لم �كن جم�عهم �انوا رجاًال جادین، ومنإال أن أ 

أفكاره تتحقق و�ن على سبیل التجر�ة، وهذا یدل على اإلنسان�ة ال�ارزة لهؤالء اإلصالحیین. نكتفي بهذا 

لفكر االقتصادي، �قدر القدر من االشتراك�ة الفوضو�ة والخ�ال�ة التي لم �كن لها دور هام على تطور ا

جاء الكرة األرض�ة منذ نشره للب�ان الشیوعي  أر ل ما �ان لها تأثیر على مار�س الذي س�طال تأثیره �

 وحتى یومنا هذا.  

 مار�س .5-5

وتزوج ابنة �ارون ألماني معتنقًا المس�ح�ة   1818ولد مار�س في ألمان�ا لعائلة یهود�ة بورجواز�ة عام 

تنقًال عمل في الكتا�ة والتحر�ر في أكثر من جر�دة وفي أكثر من بلد مالصحافة و . اشتغل � البروتسنت�ة

�ا من مدینة إلى أخرى �لما ضاقت �أفكاره األرض، في وقت لم تكن ف�ه الحكومات األورو��ة  في أورو 

  عمومًا على ذات القدر من رحا�ة الصدر في قبول النقد العلني. وأما انـچلز فكان من عائلة رأسمال�ة 

ى أعمال أب�ه في  شراف عل في اال  ألمان�ة تمتلك استثمارات في إنـچلترا. ولكنه بدًال من أن �ستنفد جهده

إنـچلترا أنفق وقته في المطالعة وفي دراسة أوضاع العمال. نشر في نقد االقتصاد الس�اسي الكالس�كي  

ن مار�س في �ار�س إلى توّطد �مار�س. وأدى لقاءٌ  بینه و�ی   یلتقيوفي أوضاع الط�قة العاملة قبل أن  

لى مار�س �الدعم المالي والمادي وساعده في ی�خل ع  ر�س. لمصلة بینهما و�ان سندًا قو�ًا ووف�ًا لماال
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الكتا�ة والتحر�ر. ولوال انـچلز لما تم نشر الجزأین الثاني والثالث �عد وفاة مار�س ت�اعًا والجزء الثالث  

 فكان من انجاز انـچلز. 

ضو�ین  پرودون آنف الذ�ر وغیره من الفو بـمر مثال�ًا و�ان على صلة  ي بدا�ة األكان مار�س ف 

، لكنه �عد دراسة االقتصاد الكالس�كي واالطالع على مواد تار�خ�ة متنوعة سیبدأ �انتقاد مثال�ة  ل�ارز�نا

توقف  ما سّماه اشتراك�ة البورجواز�ة الصغیرة، وسیتحول من مثالي إلى مادي و�لى ناشط شیوعي ال ی

في �ار�س و�لج�كا  الثوري نشاطه  عن نشر آراءه الثور�ة أینما حل، في فرنسا و�لج�كا وألمان�ا. ولكن

وغیرها لم یتكلل �النجاح. ومن المفارقات أن البلد الذي احتضن الناشط الشیوعي حتى وفاته �ان  

ك التي أنجزها خالل  إنـچلترا، أهم معاقل الرأسمال�ة في زمن مار�س. وأهم مؤلفات مار�س �انت تل

والكتاب  1859لذي نشره عام �اسي" اصاد السح�اته في لندن. و�انت أهم مؤلفاته �تاب "نقد االقت 

، تار�ًا لرفیق در�ه انـچلز مهمة استكمال 1867الذي نشر الجزء األول منه عام    »رأس المال«الشهیر  

 63ي.  ونشر �ق�ة أجزاء الكتاب، اذ توفي قبل أن �كمل مؤلفه التار�خ

ستفاد  لفاته. اضح من مؤ من المشهود لمار�س سعة االطالع االستثنائ�ة، وهذا ظاهر �شكل وا 

مار�س من ه�جل ولكنه أعاد إنتاج ه�جل، واستفاد من فكر المصلحین االجتماعیین، اشتراكیي  

كر االقتصاد البورجواز�ة الصغیرة �ما �سمیهم، ولكنه هاجمهم أكثر مما هاجم الرأسمال�ة. واستفاد من الف

لكنه قام بتحلیله و�عادة  الذات، و �كاردو �الكالس�كي، أو لنقل إن شئت اآلن، االقتصاد البورجوازي، ر 

تر�ی�ه من جدید. لم �كن أول من استخدم الماد�ة الجدل�ة أو الد�الكت�ك�ة ولكنه أعاد بناءها على  

بناءها على طر�قته، و�ن �ان هناك    طر�قته، ولم �كن أول من صاغ نظر�ة الق�مة في العمل، لكنه أعاد 

نه �التأكید َقَلب �ل شيء. وس�طال تأثیره  ء، إال أفي أي شيمن یرى، مخطئًا، أنه لم �كن األول 

 الفكري �ل أصقاع األرض وس�متد حتى یومنا هذا. 

 

 
 عدد �صعب حصره من لغات العالم �فضل دور النشر السوفییت�ة.  ما �عد إلىترجم ف� 63
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 محة عن الفلسفة الماركسیةل .5-5-1

ها من الشرح. وال �مكن أن یز�د ال �مكن ضمن المساحة المتاحة إ�فاء الفلسفة المار�س�ة حق  

لمرء متع�ًا من  األولى لمار�س تترك االحق�قة، إن القراءة م. في ما �مكن عرضه عن رؤوس أقال

التناقضات والصراع الط�قي. ولن �سیر القارئ في مؤلف مار�سي أ�ة مسافة معقولة دون المرور 

ماذا؟ لقد أعمل مار�س الماد�ة الجدل�ة بتعابیر التناقض والصراع الط�قي التي تقفز من �ل مكان. فل

لتار�خ االجتماعي فأسس ما �سمى الماد�ة التار�خ�ة  سة ادرا  في dialectical materialism(الد�الكت�ك�ة)

historical materialism  النس�ة لمار�س الفكر انعكاس للمادة ول�س العكس. وحر�ة التار�خ تحكمها� .

الفكر إال انعكاس للواقع. �قول أصحاب الجدل�ة هذه في ت�س�ط  تناقضات المادة ول�س الفكر. وما 

الشجرة، تنط�ع في فكره على شكل جسم ش�ه   �أمها ینظر إلى تفاحة معلقةالفكرة أن اإلنسان عندما 

اللون، أما إذا أغمض اإلنسان عین�ه وتخیل فاكهة مكع�ة الشكل ب�ضاء اللون فإنه لن   كروي أحمر

�فتح عین�ه! لنطبق ذلك على النظام الرأسمالي: �موجب هذا التشب�ه، األفكار    یراها على الشجرة عندما

التي �فكر ل ورب العمل، والطر�قة التي �فكر فیها العامل، والطر�قة ول العالقة بین العامالسائدة ح

  فیها رب العمل، جم�عها، ما هي إال انعكاس لشيء موجود في الواقع المادي. و�التالي ال �مكن تغییر 

الواقع �ستخدم  األفكار السائدة من خالل اصالح األخالق بل ال بد للواقع أن یتغیر. وللتعبیر عن هذا  

العمل الماهر القادر على  أي وسائل اإلنتاج و  production forcesتعبیر قوى اإلنتاج مار�س 

ل وت�ع�ة مبن�ة  وهذه �مكن أن تكون عالقة استغال  production relationsاستخدامها، وعالقات اإلنتاج  

من عالقات اإلنتاج �الجسم  أو عالقة تعاون مبن�ة على ملك�ة عامة. وقوى اإلنتاج    على ملك�ة خاصة

س. فمع تطور الرأسمال�ة تتطور قوى اإلنتاج  ن یلیق �الجسم ول�س العك من القم�ص. وال بد للقم�ص أ

ه الجسم ذرعُا، و�ص�ح حتم�ًا  �شكل مستمر و�ص�ح القم�ص مع الوقت ض�قًا، إلى الحد الذي �ضیق �

ال�ال�ة. وهكذا،   ص من عالقات اإلنتاجعلى الجسم التحرك �طر�قة ما (ثورة) لتمز�ق القم�ص والخال

�ة حتم�ة تار�خ�ة، و�ن أكثر البلدان تأهیًال لهذا االنتقال هي تلك من الرأسمال�ة إلى الشیوع   االنتقالفإن  

راحلها الممكنة. نعم، �ان مار�س یتوقع أن الشیوع�ة ستنهض  التي تطورت فیها الرأسمال�ة إلى أقصى م

صراع الط�قات. فمار�س ینظر إلى التار�خ على   رحلة األرقى من تار�خمن لندن. و�ان یرى أنها الم
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المتتال�ة، و�ل تشكیلة تحمل داخلها عالقات إنتاج خاصة   االجتماع�ةن التشكیالت شكل سلسلة م

 ب في إنتاج الحقتها. ولننظر �شكل سر�ع إلى هذه الط�قات:تمیزها وتكون هي ذاتها السب 

، و�تطلب �التالي، أن تكون لى التعاون في انجاز األعمالالمشاع�ة: نظام بدائي �قوم ع )1

لك�ة عامة. ولكن مع تطور اإلنسان من ص�اد إلى راعي ومزارع  ملك�ة وسائل اإلنتاج م

 تغالل والصراع الط�قي.تظهر الملك�ة الخاصة و�نفتح ال�اب لعالقات االس

مهارات وذ�اء العبد العبود�ة: نظام قائم على اإلكراه المادي والمعنوي. ولكن تطور  )2

ینفتح ال�اب أمام   من طغ�ان الرق، سیؤدي إلى انتفاضه على السید، و�عد التخلص 

 أشكال أخرى من اإلكراه. 

لكنه �ظل مستغًال  اإلقطاع�ة: س�ص�ح العبد قّنًا أو محاصصًا یتمتع �شيء من الحر�ة  )3

ل شخص�ة  لن یتطور �ثیرًا وس�ظ من قبل السید اإلقطاعي. وفي حین أن اإلقطاعي

فاألقنان   ور وسائل الزراعة س�فتح ال�اب أمام عالقات إنتاج جدیدة،ر�ع�ة، فإن تط

 سیتحول جزء منهم إلى حرفیین وتجار صغار. 

ر وسائل الزراعة وقوى اإلنتاج  الرأسمال�ة: س�ص�ح القم�ص اإلقطاعي ض�قًا ومقیدًا لتطو  )4

 ، رأسمال�ة. ةإنتاج�ة جدید إلى نشوء عالقات  الحرفي األمر الذي سیؤدي

فضي إلى انه�ار الط�قي بین البرولیتار�ا و�ین البورجواز�ة س� ض التناقالشیوع�ة:  )5

 الرأسمال�ة وانتصار الشیوع�ة.

 < لم یتحدث مار�س عن تشكیلة أرقى وتوقف عند الشیوع�ة!>  )6

 

ار�س  اآلن إلى أهم المكونات المار�س�ة ف�ما یتصل بتطور الفكر االقتصادي الكالس�كي، فم تقللنن

مار�س س�صحح   ب�ساطة هو واحد من االقتصادیین الكالس�كیین، و�ما صحح ر�كاردو سمیث، فإن

 لكلیهما على طر�قته. ننتقل اآلن إلى عرض موجز للنظر�ة المار�س�ة في الق�مة والتوز�ع.
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 النظریة الماركسیة في القیمة .5-5-2

زمة اجتماع�ًا إلنتاجها. و�قصد �قوله  �النس�ة لمار�س، ق�مة السلعة تتحدد �كم�ة العمل الوسطى الال

" أن المجتمع �كامله �ساهم في  اجتماع�ال. و�قصد �قوله "لوسطى للعم"وسطى" أي في الظروف ا

وجهان: عمل ملموس �خلق الق�مة االستعمال�ة،  إنتاجها ول�س العامل الفرد لوحده. فالعمل عنده له 

دل�ة. فعند ق�ام العامل �عمله فإنه  �متها الت�اطي السلعة قوعمل غیر ملموس �ظهر عند الت�ادل و�ع

: األول هو إضافة ق�مة جدیدة، والثاني هو نقل ق�مة قد�مة (من وسائل  �قوم بذات الوقت �شیئین

 اإلنتاج) إلى سلعة جدیدة.  

ق�مة السلعة تتحدد �كم�ة العمل الوسط�ة الالزمة اجتماع�ًا إلنتاجها.   ف مار�س أن�قتضي تعر�

ن العمل ن اثنتین س�كون لهما ق�مة واحدة عندما تنطو�ان على �میتین متساو�تین م أي أن سلعتی 

اإلنساني. لكن لمار�س وجهة نظر خاصة في العمل اإلنساني، فهو یرى أن له وجهان: وجه العمل 

  الذي �خلق الق�مة االستعمال�ة، ووجه العمل المجّرد الذي �خلق الق�مة. وال �ظهر الوجه الثاني الملموس  

مار�س أن م�ادلة سلعة   مرحلة تار�خ�ة محّددة هي مرحلة اإلنتاج ال�ضاعي. إذ یرى  للعمل إال في

ذا الشيء �سلعة بتناسب محّدد �قتضي أن تكون السلعتان متساو�تان في شيٍء ما (عامل مشترك)، وه

العمل  البد أن �كون سمة مشتر�ة بین جم�ع المنتجات. وهذه السمة المشتر�ة، �حسب مار�س، هي 

تتم وفقًا لكم�ات العمل اإلنساني  ي المجّرد من �ل أشكاله. أي أن م�ادلة السلع �عضها ب�عض  اإلنسان

ست من استنتاجاته بل من  المتضمنة فیها. و�النس�ة للمار�سیین، فإن هذه الطب�عة المزدوجة للعمل ل�

فوا هذه  �كیین لم �كتش مكتشفاته. هي حق�قة أو قانون تمكن مار�س من الكشف عنها. وألن الكالس

تنتاجات �خصوص الق�مة والتوز�ع تعد إما فشًال في االزدواج�ة فإن سائر مذاهبهم وما �ستت�عها من اس

 �قة. أو تجاهًال للحق�قة أو طمسًا متعمدًا للحق »الحق�قة «كشف 

ق�مة  وصلنا إذًا إلى أن العمل الملموس �خلق الق�مة االستعمال�ة، وأما العمل المجّرد �خلق ال

، أو في حق�قتها المجّردة هي ع�ارة عن عالقة  االجتماعيالت�ادل�ة، أو الق�مة. وهذه الق�مة في جوهرها  

لق�مة ل�ست مجموعة  لي، ابین الناس محجو�ة �عالقات بین األش�اء في إطار الت�ادل السلعي. و�التا
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العمل المبذولة في إنتاج   من الدخول على النمط الكالس�كي. والق�مة ال �مكن أن تقاس �عدد ساعات 

لحظة م�ادلة سلعتین ب�عضهما في السلعة، بل هي مفهوم مجّرد �عّبر عن نفسه في لحظة محّددة هي  

عتین متساو�تین في الق�مة، على  لة سلعند م�اد  – إطار نظام من الت�ادل السلعي، وتعّبر عن نفسها 

�خلق الق�مة االستعمال�ة و�عّبر في لحظة  شكل �م�ة من الق�مة االستعمال�ة. والعمل �شكله الملموس 

ق�اس ق�مة سلعة مرهونة �م�ادلتها �كم�ة معینة من   الت�ادل عن طا�عه المجّرد. وهكذا، فإن إمكان�ة

 لنقود؟ عن ا فماذا إذاً  أخرى، ق�مة استعمال�ة لسلعة 

ادل�ة. أي النقود عند مار�س سلعة شأنها شأن سائر السلع، لها ق�مة استعمال�ة ولها ق�مة ت�

العمل اإلنساني الذي تم بذله أن الوحدة الواحدة من النقود، أ�ًا �انت، تنطوي على �م�ة محّددة من 

لذي �مكن استخدامه في ا »امالمعادل الع«اجتماع�ًا في إنتاجها. وهذا �عطیها القدرة على لعب دور 

 �عدد من وحدات النقود ما ق�اس ق�مة أي سلعة أخرى. و�التالي فإن سعر السلعة في السوق محدداً 

 هو إال تعبیر نقدي عن الق�مة. 

 القیمة الزائدة (القیمة الفائضة): .5-5-3

عن ق�مة استعمال�ة  �ارة �مّیز مار�س بین العمل و�ین قوة العمل، فالعامل إنما یب�ع قوة عمله، وهذه ع

�متها. فالسلع األخرى  تتمیز عن سائر الق�م االستعمال�ة للسلع األخرى �قدرتها على خلق ق�مة تفوق ق

�ة تلیها بذات الق�مة. أما عند استعمالها في عمل�ة اإلنتاج تنتقل من مرحلة إنتاج�ة إلى مرحلة إنتاج

مل، فإن الناتج �كون أكبر ق�مًة. والفرق بینهما  ة العاستهالك الق�مة االستعمال�ة لقو  استعمال اوعند 

لزائدة. و�كلمة أخرى فإن العامل یب�ع قوة عمله �ما  هو ما �سم�ه مار�س الق�مة الفائضة أو الق�مة ا

رًا عنها �سعر قوة العمل، أي األجر. تمامًا مثل أ�ة  ت�اع أ�ة سلعة أخرى، و�حصل على ق�متها معبّ 

متساو�تین في الق�مة. لكن الممّیز في هذه الحالة �الذات دون أي نوع  لعتینم�ادلة أخرى تتم بین س

لسلع�ة، هو أن قوة العمل عند استخدامها في اإلنتاج تعطي الرأسمالي ق�مًة  آخر من أنواع الم�ادالت ا

  ئض �حصل عل�ه الرأسمالي بال مقابل ألنه المالك الخاص لوسائل اإلنتاج. یبنى أكبر منها، وهذا الفا

ذلك أن استغالل الرأسمالي للعامل هي طب�عة أصیلة في النظام الرأسمالي ال �مكن تبدیلها ألنه  على 
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 ساطة قائم علیها.  ب�

 مفھوم رأس المال: .5-5-4

�النس�ة لمار�س، رأس المال ل�س شیئًا من األش�اء (نقد، آلة، الخ) بل هو في جوهره عالقة استغالل  

ي. عالقة قائمة على استئثار الرأسمالي �الق�مة الزائدة التي �خلقها  أسمالال تظهر إال في المجتمع الر 

العالقة االستغالل�ة لم تكن ممكنة لوال الملك�ة الخاصة لوسائل اإلنتاج. العامل الذي �قوم �اإلنتاج. وهذه  

لم �كن  ل إن  ل اإلنتاج وحرمان العامل منها هو ِقوام هذه العالقة. والعامأي أن امتالك الرأسمالي لوسائ

س، مجبرًا �القوة على العمل لدى الرأسمالي فهو مكره اقتصاد�ًا على ذلك. وعلى أ�ة حال، اعتقد مار�

بناًء على مادیته التار�خ�ة أن قوى اإلنتاج ستتطور عاجًال أم آجًال إلى الحد الذي تضیق معه بهذه  

 . نظام بال ط�قات. ى.أرقي لعالقة. وستمزقها تمهیدًا لالنتقال إلى نظام اقتصادي اجتماع ا

 التركیب العضوي لرأس المال وأزمات الكساد: .5-5-5

حل اإلنتاج ومن عمل  مل جدید تم بذله في آخر مرحلة من مرارأینا ��ف أن ق�مة السلعة تتكون من ع

قد�م متضّمن في وسائل اإلنتاج التي استخدمت في المراحل اإلنتاج�ة السا�قة. أما األول ف�سم�ه 

أن رأس المال  س رأس المال المتغیر، ف�ما �سمي الثاني رأس المال الثابت. وهذا �كافئ القول �مار�

ت) ومن ق�مة قوة العمل (رأس المال ات الماد�ة لإلنتاج (رأس المال الثابیتكون من ق�مة المستلزم

د انتقاله من مرحلة  المتغیر). األول ل�س ثابتًا �المعنى المعاصر للكلمة بل ثابت ألن ق�مته ال تتغیر عن

ل وس. والثاني متغیر ألن ق�مة قوة العمإنتاج�ة إلى مرحلة إنتاج�ة الحقة �فضل العمل الجدید الملم

تخلقها قوة عمل العامل بل تخلق ق�مة تفوق قوتها. ونظرًا ألن  (األجر) ال تمثل �امل الق�مة التي 

میل إلى استخدام ما یتراكم لد�ه في إنتاج المز�د الرأسمالي لن �ستهلك إال جزًء من الق�مة الزائدة فإنه س�

ثابت إلى رأس المال المتغیر، أي ي یؤدي إلى ارتفاع نس�ة رأس المال المن وسائل اإلنتاج، األمر الذ 

ارتفاع التر�یب العضوي لرأس المال. ومع ارتفاع التر�یب العضوي لرأس المال وحلول اآللة محل إلى  

اجع القوة الشرائ�ة، الضع�فة أصًال، للط�قة العاملة، وتتفاقم مشكلة نقص  العامل تزداد ال�طالة وتتر 

 لكساد.  هالك، وتظهر على شكل حاالت حادة من ااالست
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 قانون تناقص معدل الربح:  .5-5-6

مع ارتفاع التر�یب العضوي لرأس المال، �میل معدل الر�ح إلى االنخفاض تلقائ�ًا. و�مكن توض�ح هذه  

بین معدل الر�ح و�ین التر�یب العضوي لرأس المال، من خالل ص�غ ر�اض�ة �س�طة. العالقة الكم�ة 

) والتر�یب العضوي e) ومعدلها (s) والق�مة الزائدة (cت () ورأس المال الثابv�كن رأس المال المتغیر (ل

 ). �مكننا وفقًا لتعر�ف مار�س للر�ح أن نكتب: yلرأس المال (

e = 𝑠𝑠
𝑐𝑐+𝑣𝑣

 

الزائدة إلى مجموع رأس المال الثابت ورأس المال المتغیر. هذا هو تعر�ف   و نس�ة الق�مة أي أن الر�ح ه

 مار�س للر�ح. 

). أي أن معدل e = s/vأو معدل االستغالل ف�كتب (معدل الق�مة الفائضة وأما ما �سم�ه مار�س 

ر�یب العضوي لرأس ا الت. وأم64المتغیر الق�مة الزائدة هو ع�ارة عن نس�ة الق�مة الزائدة إلى رأس المال  

). فإذا قّسمت ال�سط y = c/vالمال فهو ع�ارة عن نس�ة رأس المال الثابت إلى رأس المال المتغیر (

 ) نصل إلى العالقة التال�ة:  vر�ح على (مقام في معادلة تعر�ف الوال

ρ =  𝑒𝑒
1+𝑦𝑦

 

المال. فمع   العضوي لرأسمع التر�یب ) یرت�ط �عالقة عكس�ة ρاألمر الذي �ظهر أن معدل الر�ح (

) في ظل ث�ات �ق�ة  ρ) فینخفض (yازد�اد النزعة الرأسمال�ة إلحالل اآلالت محل العمال یرتفع (

). أي أن معدل الر�ح یؤول إلى  e) بوتیرة أسرع من وتیرة ارتفاع (yل أو في ظل ارتفاع (العوام

عدل الر�ح، لكن ذلك أن یرتفع م ح�ة النظر�ةاالنخفاض. الحظ أن المعادلة أعاله ال تنفي من النا

) ومن الواضح أن مار�س است�عد هذه  y) أسرع من الز�ادة في (e�قتضي أن تكون الز�ادة في (

المال الثابت إال أن یز�د على حساب رأس المال المتغیر،  مكان�ة. ف�النس�ة لمار�س ال �مكن لرأساإل

رأس المال، وهذا �قود إلى  ة األجور منإلى تآكل حصأي أن التطور التكنولوجي عند مار�س یؤدي 

 
 فروع االقتصاد. ظل شروط محددة س�كون هذا المعدل سائدًا في �افة رأى مار�س أنه في 64
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إلى تغییر نوعي" فإن  مز�د من ال�طالة وتدهور القوة الشرائ�ة والفقر. ووفقًا لمبدأ "التراكم الكمي یؤدي 

�النظام   بؤس الط�قة العاملة المتزاید سیتفاقم إلى درجة الغل�ان، وسیتحول إلى انتفاضة مدوّ�ة تودي

إلى المجتمع االشتراكي. و�ذا �ان االنتقال من الرأسمال�ة إلى   النتقال منهه تمهیدًا لالرأسمالي ورموز 

حلة الشیوع�ة قض�ة حتم�ة أ�ضًا. لكن االنتقال من  االشتراك�ة قض�ة حتم�ة فإن تطور األخیرة إلى مر 

 حقًا.   ر�س وانـچلز وفّصل فیها الاالشتراك�ة إلى الشیوع�ة �مّر �مراحل وله شروط تحّدث عنها ما

 المكانة التاریخیة لماركس في الفكر االقتصادي .5-5-7

بال ط�قات، صح�ح أن نبوءات مار�س لم تصدق ف�ما �خص زوال الرأسمال�ة واالنتقال إلى مجتمع 

على إنقاذ نفسه مّرة �عد مّرة،    وصح�ح أن مار�س قلل على ما یبدو من مرونة النظام الرأسمالي وقدرته

�س استهان �قدرة  ب لتقی�م الفكر المار�سي. وقد �قول قائل أ�ضًا أن مار المع�ار المناسلكن ذلك ل�س 

ل من خالل سن و�نفاذ تشر�عات  الحكومات الد�مقراط�ة على تخف�ف التوتر بین رب العامل والعام

رخین  تحسن من أوضاع الط�قة العاملة، إال أن الحق�قة هي أن الغالب�ة من المفكر�ن االقتصادیین والمؤ 

، وأن تأثیره في التار�خ �ان عم�قًا  ن مار�س �ان أكثر من فهم دینام�ك�ات النظام الرأسماليال تنكر أ 

تناولهم في هذا النص، ولعل التحدي الذي فرضه  أكثر من أي مفكر اقتصادي آخر من الذین تم

، و�غض عل�ه. وأخیراً   مار�س على الرأسمال�ة ساعدها في تلط�ف الطب�عة االستغالل�ة للنظام الذي تقوم

في الفكر والممارسة، فال �مكن أ�ضًا إنكار السمة النظر عن مدى االتفاق مع االتجاهات المار�س�ة 

 بها مار�س �المقارنة من أسالفه الكالس�كیین مثل ر�كاردو ومالثس.   اإلنسان�ة ال�ارزة التي تمتع
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 أسئلة الفصل
 سئلة للنقاش أ

  والمنهج اإلصالحي لس�سموندي؟ أّي المنهجین ینطوي على پرودون ـالمنهج اإلصالحي لما هو الفرق بین  .أ

منة أصحاب االمت�ازات على  فرصة أكبر في النجاح إذا طّ�قناه الیوم في البلدان النام�ة التي تعاني من ه�

 قطاع األعمال على حساب الغالب�ة؟
 لترا؟ چنإ لرأسمال�ة إلى الشیوع�ة فيلماذا لم تصُدق نبوءة مار�س في االنتقال الحتمي من ا .ب
 من مار�س؟�م �ختلف النظام الرأسمالي الیوم عنه في ز  .ج

 

 أسئلة مقال�ة 

 محل العمال.تحّدث عن وجهة نظر س�سموندي في النزعة إلحالل اآللة  .أ
 تحدیدًا. ما المقصود �الع�ارة التال�ة: یرى س�سموندي أن أزمات الكساد خاصة �النظام الرأسمالي  .ب
 .»اشتراك�ة البورجواز�ة الصغیرة«�اسم لماذا سمى مار�س مذهب س�سموندي  .ج
 خاصة موقف س�سموندي من التغییر الثوري.لّخص بلغتك ال .د
 أن تصلح الرأسمال�ة نفسها.اشرح سبب �أس شارل فور��ه من إمكان�ة  .ه
 ماذا �قصد مار�س �كلٍّ مما �أتي: .و

 أسلوب اإلنتاج )1
 عالقات اإلنتاج )2
 الزائدة الق�مة )3
 ال�ة إلى الشیوع�ة آل�ة االنتقال الحتمي من الرأسم )4
 مفهوم رأس المال )5
 الثابتمفهوم رأس المال  )6
 مفهوم رأس المال المتغیر )7
 العمل المجّرد  )8
 العمل الملموس )9

 مار�سي لتناقص معدل الر�ح. اشرح القانون ال .ز
 اشرح طب�عة النقود من وجهة نظر مار�س. .ح
 ماذا �قصد مار�س �جوهر الق�مة.  .ط
 �ح؟ اشرح �شكل مفّصل. ك�ف برهن مار�س �م�ًا عن تناقص معدل الر  .ي
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 ة الخاطئةوصحح الع�ار  أجب بـ صح أو خطأ

 .شهدت فترة الثورة الصناع�ة تحّسنًا في وضع العمال .أ
 ورة الصناع�ة �ظهور قوانین للحد األدنى من األجور.اّتسمت فترة الث .ب
 الكالس�ك�ة �شكل حاد.انتقدت المدرسة التار�خ�ة المدرسة  .ج
 و الخ�ال�ة. انتشرت في القرن التاسع عشر �االشتراك�ة المثال�ة أ تسّمى الت�ارات اإلصالح�ة التي .د
 انتقد مار�س الفكر اإلصالحي وسخر منه. .ه
 تراك�ة المثال�ة هي التراكم الرأسمالي.القض�ة األهم �النس�ة لالش .و
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 السادسالفصل 

 نشوء االقتصاد الِنیو�الس�كي

 التوازن العام)(المدرسة الحد�ة ومدرسة 
Emergence of Neoclassic Economics 

(Marginal School and the School of General Equilibrium) 
 

 ة:كلمات مفتاح� 

(المنفعة الحد�ة للنقود)؛ قانون تناقص المدرسة الحد�ة؛ مدرسة لوزان؛ مدرسة التوازن العام: المنفعة الحد�ة للدخل 
 .ج�ڤنزالراس؛ ِمنـچر؛ ڤ المنفعة الحد�ة؛

 

 ملخص الفصل:

اه التحلیلي شكلت نقطة انعطاف في إعادة تشكیل علم االقتصاد �االتجیتناول هذا مدرستین هامتین من المدارس التي  
ها إلى الیوم والمدرسة الحد�ة في جیلها األول  الحدیث، وهما مدرسة التوازن العام (مدرسة لوزان) التي امتد تأثیر 

 لنمساو�ة) التي یرى �ثیرون أنها شكلت ثورة في علم االقتصاد. (المدرسة ا 

 

 التعل�م�ة: مخرجات واألهداف ال
 �عرف مفهوم التوازن العام �شكل م�سط. .1

 في نظام التوازن العام على تطور الفكر االقتصادي. الراسڤتأثیر فكرة  یدرك .2
 نى المنفعة الحد�ة واإلنتاج�ة الحد�ة. �فهم مع .3

 بین فكرة المنفعة الحد�ة و�ین نظر�ة الق�مة.یدرك الرا�ط  .4

 �عدد السمات العامة للمدرسة الحد�ة.  .5

 ف أعالم المدرسة الحد�ة وأهم مساهماتهم.�عر  .6
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 مهیدت .6-1

س الفترة تقر��ًا، في أمكنة مختلفة  ول في هذا الفصل مدرستین اقتصادیتین شهیرتین، نشأتا في نفنتنا

بینهما قاسم مشترك، هو دخول فكرة  ولكن �ان  و�شكل مستقل عن �عضهما ال�عض بنس�ة �بیرة،

ل  المنفعة الحد�ة في صلب المنهجین. لكننا لن نتطرق إلى الجدل الدائر بین رموز المدرستین حو 

المفاه�م التي أدخلوها في جسم النظر�ة  السبق واألصالة، وسنكتفي �إلقاء الضوء على دور الرواد و 

 المعاصرة.القتصاد�ة االقتصاد�ة والتي تعد أساسًا للنظر�ة ا

 

   General Equilibriumمدرسة التوازن العام -مدرسة لوزان  .6-2

ي استقبلت األخیر ومنحته الفرصة لتأس�س مذهب أسس هذه المدرسة لیون ڤالراس في جامعة لوزان الت

صاد، ثم حل محله تلمیذه �ار�تو الذي سنفرد له مساحة معتبرة في الفصل السا�ع  جدید في علم االقت 

 حدث عن التطورات الالحقة للثورة الحد�ة. ین نت ح

  Léon Walras) 1910  - 1834( الراسڤ لیون .6-2-1

. بدأ بدراسة الهندسة وعمل في الصحافة ثم في السكك ولد في فرنسا ودرس في جامعة �ار�س

اتجه إلى دراسة الفلسفة وانتهى �ه  و�دا فاشًال في �ل شيء حتى ي، فع المصر الحدید�ة وفي القطا

�ة وحسب، ولكنه ر أستاذًا لالقتصاد في جامعة لوزان. لم �كن ڤالراس أحد المؤسسین للمدرسة الحدّ األم

ضي للتوازن العام، نشره على جزأین في ال هادف من بناء نموذج ر�ن �شككان أول اقتصادي تمكّ 

 .Elements of Pure Economicsتحت عنوان «عناصر االقتصاد ال�حت»    1877و   1874عامي  

من العالقات المت�ادلة بین مكوناته الجزئ�ة،    اً متشا�ك   اً إلى االقتصاد بوصفه نظام  الراسڤنظر  

نظرته العامة تحمل قاسمًا مشتر�ًا مع سلفه الفیز�وقراطي وتمهد الطر�ق ومن هذه الزاو�ة �مكن القول أن  

سان أو حتى االهتمام  ستحعمل ڤالراس الكثیر من اال  ، لم یلقَ رچِمنو   ج�ڤنزأمام خلفه الكینزي. �خالف  

من معاصر�ه على رغم ما بذله من جهد في الترو�ج لكتا�ه. و�بدو أن السبب في ذلك هو أن معاصر�ه  
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من أنه حاول ت�س�ط    ى الفهم �سبب االستخدام المكثف للر�اض�ات. وعلى الرغملًا عالكتاب عص�ّ وجدوا  

األكثر تعقیدًا إال أن تقلیب صفحات    حالةعرض نموذجه من خالل االنطالق من الحالة األ�سط إلى ال

�اسي.  الكتاب ولغة الكتاب تجعله �ظهر �مظهر �تاب تخصصي في الر�اض�ات ول�س في االقتصاد الس

لیئة �إشارات مقتض�ة إلى  مئات من المعادالت ومن جمل المعادالت �فصل بینها ع�ارات موجزة م

ة الر�اض�ة وقفت عائقًا أمام وصول القارئ غبال ه ال. ولكن هذ �أسمائهاالمقادیر المدروسة برموزها ال 

جد في التار�خ العام  ال یو «  1941عام    Stiglerلر  چـقال االقتصادي الشهیر جورج جوز�ف ستللمضمون.  

ر من لمحة �س�طة تشیر إلى أعماله، والسبب في ضعف الشهرة هذا  للفكر االقتصادي �اللغة اإلنـچلیز�ة ما �كّرس أكث

�اإلنـچلیز�ة �عود، إلى حد �بیر �الط�ع، إلى استخدام ڤـالراس للغته األم ولكثرة معادالته الر�اض�ة   ناطقفي العالم ال

ف�ه    ترجم �تاب ڤالراس إلى اللغة اإلنـچلیز�ة �عد نصف قرن، في وقت راجحال،  على أ�ة   65.»المح�طة

العام من رقاده وحاز   ڤالراس للتوازن . فنهض نموذج في علم االقتصاد  االستخدام المكثف للر�اض�ات 

ر الذي �ان على استعداد للتعامل مع نماذج ر�اض�ة مصممة لفهم عمل�ات جمهو على ثناء واسع من ال

العام النموذج الراس للتوازن ڤتر أن نظام معادالت واعتبر شومپِ  ق في ظل شروط مثال�ة.األسوا

لى نفس المستوى مع إنجازات نماذج  انجازًا اقتصاد�ًا عاالقتصادي الوحید الذي �مكن أن یرقى ل�كون 

كل�ة التحلیل�ة  قام ڤالراس ببناء اله� تر ال �خلو من الم�الغة.الفیز�اء النظر�ة! وهذا الكالم من شومپِ 

الت �ساطة تمهیدًا للحاالت األكثر تعقیدًا. یبدأ لنموذج التوازن العام �شكل متدرج، �ادئًا من أكثر الحا 

رفین اثنین وسلعتین اثنتین في ظل نظام مقا�ضة، وهنا �شتق ذات  ن حالة م�ادلة بین طتحلیله م 

ولكنه ینتقل �عد ذلك إلى اشتقاق   .ج�ڤنزد المعادالت التوازن�ة للت�ادل بین المستهلكین التي نجدها عن

ى حالة  أفكاره جبر�ًا وهندسًا. ومن هذه الحالة ال�س�طة ینتقل إل منحن�ات طلب ها�طة. و�عبر عن

األطراف والسلع. ثم �ض�ف نظام اإلنتاج إلى نظام الم�ادالت وأخیرًا یدخل النقود واالئتمان  نموذج متعدد  

سعار لفوائض العرض والطلب �طر�قة تتكفل  تحلیلي تستجیب ف�ه األ  إلى النموذج. والنت�جة هي نظام

 من هذه الفجوات لتتوازن جم�ع األسواق في النظام آن�ًا.  �التخلص 

 
65 Stigler, George . (1994). Production and Distribution Theories, New Brunswick, N.J.: Transaction 
Publishers. 
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من حیث امتالكه لنظرة شاملة متكاملة لالقتصاد  ه ین��  سوانسب لفراحتسب لڤالراس ما �حت�

(سوق ثالث أسواق: سوق المخرجات  في نظام ڤالراس هناك بوصفه نظام من العالقات المتشا�كة.

في ظل المنافسة التامة، �كون سعر السوق سعرًا توازن�ًا   وسوق العوامل وسوق رأس المال.المنتج) 

طلو�ة مع الكم�ة المعروضة. في سوق المخرجات یتحدد السعر التوازني للسلعة، ند تساوي الكم�ة المع

أس المال یتحدد معدل الفائدة التوازني. وفي حین وفي سوق العمل یتحدد األجر التوازني وفي سوق ر 

فإن هذه  سوق المخرجات فقط فإن المنتج متواجد في �ل األسواق، ولذلكأن المستهلك ینخرط في 

را�طة مع �عضها ال�عض. فاألجر على سبیل المثال یرتفع �ارتفاع سعر المنتجات و�تأثر  األسواق مت

عند التوازن العام تتالشى   في حالة تنافس مع اآلالت وهكذا.معدل األجر �معدل الفائدة ألن العمال 

عدل الر�ح السائد في السوق (م ستثنائ�ة وال �حقق الرأسمالي إال عائدًا عاد�ًا هو المعدلاألر�اح اال

العادي) الذي �مثل أتعاب الرأسمالي عند نهوضه �المزج بین العمل ورأس المال �طر�قة مفیدة. وأما 

على   جمیل. له من عالم    قتصادي أو االستثنائي فهو صفر في ظل المنافسة التامة. ف�ا معدل الر�ح اال

�ة الق�مة أو السعر أو ماه�ة أ�ة  لم تكن متعلقة �ماه   أ�ة حال، من الواضح أن المسألة �النس�ة لڤالراس

�قول في   كم�ة أخرى في النموذج، بل المهم هو طب�عة العالقة بین المتغیرات وآل�ة انتقال التأثیر.

 ) 131" من �تا�ه (الفقرة  11خاتمة "الدرس 

فإن  مستقرًا،  ...  في حالة توازن، أو ل�كون سعر �ل واحدة من �افة السلع  لكي �كون السوق  «...

الالزم والكافي لذلك عند أسعار معینة هو أن �كون الطلب الفعال على �ل سلعة مساو�ًا  الشرط

الوصول إلى األسعار التوازن�ة �ستلزم ارتفاعًا في  فإنالمساواة للعرض الفعال. وأما عندما تغیب هذه 

ار تلك السلع ا، وانخفاضًا في أسعتلك السلع التي �فوق الطلب الفعال علیها العرض الفعال منهأسعار  

 التي �كون العرض الفعال منها أكبر من الطلب الفعال علیها»

ازن العام لڤالراس، فمنهم من اعتبره أهم أعمال  ت�اینت ردود أفعال االقتصادیین على نموذج التو   

ذ�رنا آنفًا ومنهم من اعتبره خطیئة ال تغتفر �حق المنطق العلمي جملًة   النظر�ة االقتصاد�ة �ما 

ته هي العوامل . من الواضح أن العمق الر�اضي للنموذج والنظرة الشمول�ة الكامنة في خلفیوتفصیالً 

ه عن المنهج السائد، والدرجة العال�ة من التجر�د (ال زمان وال مكان)،  التي تثیر اإلعجاب. ولكن ابتعاد 
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مسائل فن�ة في  والفرض�ات المقّیدة التي ینطوي علیها لم تلَق االستحسان. فضًال عن ذلك، هناك 

سعار �أن تكون سال�ة و�سمح لألجر النموذج ال �مكن تجاهلها، فالنموذج على سبیل المثال �سمح لأل

واحدة أو الصفر في ظل شروط معینة. و�عامل النموذج أ�ضًا رأس المال بوصفه �تلة  أن یه�ط إلى

فكرة االستخدام الكامل   كم�ة واحدة ال �مكن النظر في تر�ی�ه. والنموذج �ذلك ینطوي ضمنًا على

القول   الراس، فال �مكنڤالدول الرأسمال�ة المعاصرة ل  للموارد اإلنتاج�ة، و�عد ذلك �له، �النظر إلى واقع

نماذج االقتصاد�ة األساس�ة هي �أي حال أن األر�اح �انت تتجه نحو الصفر! على أ�ة حال وظ�فة ال

ل أدوات تحلیل�ة مثل السكون�ات المقارنة على  فتح ال�صیرة �خصوص العالقة بین متغیراتها من خال 

ادي س�ظل محّالً لجدل �خصوص توظ�ف الر�اض�ات في التحلیل االقتصسبیل المثال، ولكن یبدو أن ا 

 للصد والرد، واألمر �ذلك إلى یومنا هذا.

 

 Marginal Schoolد�ة (الهامش�ة) المدرسة الح .6-3

خیر من القرن التاسع عشر شهد ثورة في تار�خ  ث األ یرى عدد مهم من المؤرخین االقتصادیین أن الثل

صاد الكالس�كي و�لى إعادة توج�ه  االقتلمنهج  �ة التي قادت إلى رفض  الثورة الحدّ الفكر االقتصادي هي  

یوجد اتفاق على ذلك، ونؤجل الحدیث عن هذا الخالف   هذا المجال من العلوم �اتجاه جدید. ولكن ال

د  في أن األكثر تأثیرًا في علم االقتصا  كال ش  ي في التحلیل االقتصادي.إلى ما �عد عرض المنهج الحدّ 

  ) من بر�طان�ا و�ارل ِمنچر 1835-1882(ج�ڤنز تانلي �ة هم ثالثة: ِول�ام س من رواد المدرسة الحدّ 

  ��مبردج   ةستاذ �بیر أحاول    ).1834-1910الفرنسي لیون ڤالراس ()، و 1840-1921(  ا من النمس

ت�ار جدید س�سمى عن ذلك    فنشأي،  توفیق بین النظر�ات الكالس�ك�ة و�ین الفكر الحدّ لفر�د مارشال الآ

ها امتداد �الس�كي  أن��ما �عطي اإل�حاء و االقتصاد الكالس�كي  عن لهایزًا یتم  النظر�ة النیو�الس�ك�ة

آلفر�د وأص�حت نظر�ة العرض والطلب محور الفكر االقتصادي للمدرسة الجدیدة.  .بنفس الوقت 

عامة للفكر الحدي، ثم نتدرج  ارشال س�كون معنا في فصل الحق. أما هذا الفصل فنبدأه �السمات الم

 رز أعالمه ومساهماتهم �شكل مختصر. في الحدیث عن رواده وأب
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 مع المدرسة الكالسیكیة: یة بالمقارنةالسمات العامة للمدرسة الحدّ  .6-3-1

�ة إال أن هناك قدر ال ُ�ستهان �ه من  رسة الحدّ على الرغم من تعدد الكتا�ات واتجاهاتها في إطار المد 

 ي. ماع. نتناول أهمها ف�ما �أتي في ضوء الفكر الكالس�كنقاط االج

 المقدار الحدي هو أساس التحلیل  )1

طرأ على المقادیر المدروسة ال على ق�متها  تالتي  ینصب االهتمام على التغیرات  ،يفي التحلیل الحدّ 

تغیر محدد في  الز�ادة التي تطرأ على المتغیر المدروس عند حدوث الكل�ة. فاالهتمام ینصب على 

ز�ادة في االستهالك عند ارتفاع الدخل �مقدار وحدة  متغیر آخر. فعلى سبیل المثال، نهتم �مقدار ال

أي أن التحلیل �ص�ح منص�ًا على الوحدة األخیرة أو الوحدة على  واحدة في ظل ث�ات �ق�ة العوامل.

ذا تطور مهم عن التحلیل  "الهامش�ة". وه " أو�ةومن هنا جاءت تسم�ة "الحدّ  الهامش أو الحد.

ون اجتهدوا في محاولة فهم الواقع �ما هو، أما االقتصادیون  الكالس�كي. فاالقتصادیون الكالس�كی

واقع "افتراضي" قر�ب جدًا من الواقع (أو هكذا یرجون) لیتمكنوا من مواجهة  یون ف�قومون ببناء الحدّ 

طرأ على هذا  �یل تغیر مفترض �مكن أن بذاك، فمن خالل نظام م�سط محاكي للواقع، �مكن تحلهذا 

عن المنهج الكالس�كي �ان له تأثیرًا �بیرًا على علم االقتصاد إلى یومنا هذا، حیث النظام. هذا االبتعاد  

 . التحلیل االقتصادي  ي دخلت الر�اض�ات �قوة إلىفمن خالل التحلیل الحدّ   .�ة هي السائدةلمدرسة الحدّ ا

صر لها وال ت االقتصاد�ة، وجد هذا المنهج تطب�قات ر�اض�ة وق�اس�ة ال حومع التدفق المتزاید للب�انا

 القرار.�مكن إنكار االنتفاع الذي حصل منها في التحلیل االقتصادي وتحلیل صناعة 

 . عول�س المجتم "المحتاج"الفرد  هينقطة االنطالق في التحلیل االقتصادي   )2

نسان في إطار سع�ه إلش�اع حاجاته المتزایدة من  علم االقتصاد أص�ح علمًا �عنى بدراسة سلوك اال

النادرة. فالفرد أو الشخص االقتصادي بوصفه مستهلك أو منتج هو �ینونة مفطورة على   خالل موارده

ظ�م إش�اع حاجاته  ع(أو العائلة ممثلة برب األسرة) �سعى لت لسعي للمستوى األمثل من هدفها. فالفرد ا

ضة عل�ه، والمنتج (أو المنشأة) �سعى لتحقیق أعظم ر�ح ممكن قصى حد ضمن القیود المفرو أإلى 

التحلیل ضمن القیود المفروضة عل�ه. وهكذا أص�ح الشخص االقتصادي أو اإلنسان االقتصادي محور  
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نت نقطة االنطالق عند  وحجر األساس في بناء النظر�ة وتوج�ه النماذج التحلیل�ة. �المقابل، �ا 

هم فكان،  المجتمع بوصفه �لٌّ مكون من أجزاء (ط�قات)، وأما الفرد عند الكالس�كیین هي النظرة إلى 

مجتمع عند الحدیین  على حد تعبیر هیوم. أما ال  »كومة من المتناقضات «إن صح التعم�م، ع�ارة عن  

أ من تحلیل سلوك الفرد بوصفه المجّرد فیتكون من أفراد، ولذلك فالبناء النظري لتحلیل المجتمع یبد 

تشا�كة، وهكذا، فاالقتصاد  تفاعل مع �ق�ة األفراد في إطار أسواق ملجات ورغ�ات تدفعه لككائن له حا

 والمجتمع هما مستقر التحلیل ول�س منطلقه. 

ر�ة  ب الجامع�ة المعاصرة، في التحلیل االقتصادي، ستجدها غال�ًا ما تبتدئ شرح النظولذلك فإن الكت

شخصین یتم الوصول من خالل تحلیل سلو�هما    ن من�مجموعة من الفرض�ات عن اقتصاد م�سط مكوّ 

وهذا التحلیل لن �كون ممكنًا بدون   لفرض�ات الموضوعة إلى استنتاجات سلو��ة.التفاعلي في ظل ا

 الذات�ة).  (المصلحةلدافع أو الحافز السلو�ي الذي �حرك الفرد فرض�ة ا

   �ة:السلعة االقتصاد )3

الكم�ة المطلو�ة منها على ما یتوفر منها. وهكذا فنفس  هي السلعة المرغو�ة إلش�اع حاجة والتي تز�د 

 ة �مكن أن تكون اقتصاد�ة هنا وغیر اقتصاد�ة هناك.السلع

   .نظر�ة الق�مة: موضوع�ة أم ذات�ة  )4

�التأكید سنجد فیها من قال  �ة تبّنت مدخًال ذات�ًا �حتًا لنظر�ة الق�مة. ل�س صح�حًا أن المدرسة الحدّ 

. لكن هذه النظرة  س على سبیل المثال)میز و  ِمنچر(لألفراد �أن الق�مة إنما هي نت�جة للتقی�م الذاتي 

  رأى أن عنا�ة �ما سنرى الحقًا ل �ة، بل، على العكس، فمارشال�ست الطا�ع العام لرواد المدرسة الحدّ 

وا قد قّصروا على جانب الطلب، األمر الذي �ّرس الكالس�كیین بدراسة إنتاج الثروة (العرض) �ان

د جانب العرض، بل أص�حت  �حدّ  مارشال نفسه إلنجازه. وهكذا فإن الق�مة لم تعد في العمل الذي

الناقص   �ظهر مارشال و�أنه استكمل الجزءأ�ضًا متعلقة �الطلب، أي �الحاجات الذات�ة للمستهلك. 

ل�س �ذلك. فمن جهة یرى ال�عض أن   مرثمة من یرى أن األ  من النظر�ة الكالس�ك�ة في الق�مة. لكن

السلع وان لم �كن ذلك صر�حًا على   ه سمیث �أخذ �االعت�ار الطلب علىضعنظام اإلنتاج �ما و 
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تتر�ه في حالة انعزال  �ة التجر�د�ة لسلوك المستهلك  دّ �ة. ومن جهة أخرى، فإن النماذج الحالطر�قة الحدّ 

ي، أما في النظام الكالس�كي فاألفراد یتأثرون بوصفهم مستهلكین ب�عضهم  عن �ق�ة النظام االقتصاد 

 لطلب.ال�عض، األمر الذي لن تجده في نظر�ة ا

 .تناظر العرض والطلب  )5

متناظرة �شكل تام. فإذا والطلب إلى قوانین من الناح�ة البنائ�ة التحلیل�ة، �كاد �خضع جانب العرض 

�ة لإلنتاج، فإن منحنى طلب السوق تعبیر عن  د التكلفة الحدّ كان منحنى عرض السوق تعبیر عن تزای

والمنتج   المستهلك �عظم رضاه (منفعته) ؛ها�ط األول صاعد، والثاني  ؛تناقص الرغ�ة الحد�ة �الدفع 

یون على �ل شيء تقر��ًا فإنه �عود لوب الذي سح�ه الحدّ وهكذا. وأما أساس هذا األس .�صغر ر�حه

�ة. فمن أحد تطب�قات هذا القانون على سبیل المثال،  انون تناقص العوائد الحدّ إلى فكرة �الس�ك�ة هي ق

ن الز�ادات المتالحقة في الناتج الناجمة  و ظل ث�ات رأس المال تك ي للعمل، ففيتناقص الناتج الحدّ 

ي للعامل صفرًا، ومن ر فأصغر حتى �ص�ح الناتج الحدّ أصغ .في عدد العمالعن ز�ادات متالحقة 

یون في مجال  قه الحدّ نتاج، ط�ّ وضع أو اكتشف في مجال اإل يًا، ونفس هذا المبدأ الذ ثم سال� 

الك المستهلك ازداد رضاه (منفعته) الكلي ولكن �معدل متناقص، �معنى أن  االستهالك. فكلما زاد استه

  استهالك وحدة إضاف�ة ستكون أصغر فأصغر مع ز�ادة  من لمستهلكاف�ة التي �حققها االمنفعة اإلض

االستهالك. وهكذا نصل إلى حالة من التناظر بین القانون الذي �حكم اإلنتاج (عمل عامل في ورشة) 

الذي �حكم االستهالك (مستهلك تّواق إلش�اع حاجته من سلعة أو خدمة). فاألول هو   و�ین القانون 

 �ة. �ة والثاني هو قانون تناقص المنفعة الحدّ لحدّ ون تناقص العوائد اقان

یون  ى الحدّ أ�ة لتفسیر توز�ع الدخل. فقد ر ساس الالزم للمدرسة الحدّ �ة األبدأ اإلنتاج�ة الحدّ لقد شكل م

وى  �ة. ألن هذا المستنتاجیتها الحدّ على إنتاج في ظل المنافسة التامة ستحدد بناء  ل اإلأن مكافأة عوام

مل أكبر من أجره، وتنقص  ي للعاة تز�د عدد العمال مادام الناتج الحدّ أالمستوى األمثل. فالمنشس�كون  

ر عند الناتج ي للعامل أقل أجره، و�التالي فإن األجر س�ستقت أن الناتج الحدّ أعدد العمال إذا ما ر 
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 66.الحدي للعمل

 . Constrained optimality »دة مسألة أمثل�ة مقیّ «المشكلة االقتصاد�ة هي ع�ارة عن ) 6

 ن النظر إلیها بوصفها مسائل أمثل�ة مقیدة.یون أن �افة المشكالت االقتصاد�ة �مك اعتبر الحدّ 

�حیث �عظم رضاه   يالستهالكفالمستهلك �قرر عدد الوحدات األمثل من السلع المتوفرة في فضاءه ا

�ة). والمنتج في سوق المنافسة  المیزان في ظل قید دخله وأسعار السلع التي یواجهها في السوق (قید 

سلعة التي یب�عها �حیث �عظم ر�حه في ظل قید المستوى  التامة �حدد الكم�ة التي سینتجها من ال

 نتاج�ة المتوفرة. التكنولوجي السائد والموارد اإل

 یون من مجموعة معطاة سلفًا من الب�انات عن: مشكلة األمثل�ة ینطلق الحدّ في حل 

 . نتاجإلتكنولوج�ا ا  -

 تفضیالت المستهلكین. -

 نتاج�ة. كم�ة مبدئ�ة من الموارد اإل -

 .)initial endowment(ه�ات مبدئ�ة  حقوق الملك�ة على الموارد توز�ع محدد ل -

المنتجة من �افة السلع وأسعار ومعدالت مكافآت  و�استخدام هذه الب�انات والفرض�ات تتحدد الكم�ة

نتاج في مختلف تتحدد الكم�ات المستخدمة من عوامل اإل، �ما جور وأر�اح ور�وعأنتاج من إلعوامل ا

ن إوهكذا، ف النماذج فإن األسعار تعكس الندرة النسب�ة لمختلف السلع والعوامل.القطاعات. وفي هذه 

نتاج. فعلى سبیل المثال، إذا �ان  ستخدام الكامل لكافة عوامل اإلیون ینطلقون من فرض�ة االالحدّ 

ستوى االستخدام الكامل، فإن تنافس العاملین على فرص العمل سیدفع دون م استخدام عنصر العمل

 ر هبوطًا إلى المستوى الذي �حقق االستخدام الكامل.�األجو 

لجزئ�ة من مستهلكین ومنتجین. في وضع  یرّ�ز الهامشیون على توازن األسواق وعلى توازن الوحدات ا

ا رأینا �حقق أعظم مستوى ممكن من مصلحته  م�ع �مالتوازن �كون المجتمع في حالة استقرار ألن الج

 
 .دهلكننا لن نتوقف عن ڤ�كسل  منهج في تفسیر توز�ع الدخل سیواجه تحد�ًا جد�ًا من قبلهذا ال66 
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 ن سیؤدي تلقائ�ًا إلى تشغیل آل�ة تصح�ح�ة تعید السوق إلى التوازن.أي انحراف عن التواز و  الذات�ة.

 .�ة أساس�ة ومحور�ةفرض�ة �قاء العوامل األخرى ثابتة فرض ) 7

ق�مة أحد ال�ارامترات لرصد   تغییر  یون من سوق متوازنة عند مستوى معین، و�قومون بتجر�ةینطلق الحدّ 

ذلك من رصد تأثیر التغیر في ق�مة المتغیر المدروس تغیر التوازن من مستوى إلى آخر، فیتمكنون ب

العوامل. وهذا ما  �ة جدید في ظل ث�ات �ق على النظام من خالل مقارنة التوازن المبدئي مع التوازن ال

كوني ال ُ�عّبر عن الزمن �شكل صر�ح، فالتغیر  یل الس�سمى �التحلیل السكوني المقارن. وهذا التحل

�أخذ حقه �امًال لكن دون أن �ظهر �شكل صر�ح في النموذج. أما المسار �حدث لحظ�ًا. أي أن الزمن  

ن مسالة لل�حث ألن تحو�ل هذه النماذج السكون�ة إلى نماذج  المتغیر محل االهتمام فلم �ك   هالذي �أخذ 

صار ینتقل التوازن من مستوى إلى مستوى آخر خالل فترة زمن�ة . �اختحر��ة اعتبرت مسالة معقدة

فتحدید  ا نشاء أو طو�لة قدر ما نشاء، فالمهم أنه سینتقل من هنا إلى هناك، و�فى.قصیرة قدر م

المبدئي إلى  ة �مكن حّلها �شكل مستقل عن طب�عة المسار من التوازن قض�مواصفات التوازن الجدید 

 التوازن الجدید.

كالت عندما �طبق في  نه یثیر مشأال  إرغم من قوة مبدأ ث�ات �ق�ة العوامل في التحلیل  النظري  على ال

بتة فإننا  خرى ثا الس�اق االقتصادي. فعندما نرغب �عزل تأثیر أحد العوامل من خالل إ�قاء العوامل األ

س�كون   ذاثال، فمایل المس المال على سبأسنقوم بتحر�ك متغیر واحد فقط. فإذا �ان هذا المتغیر هو ر 

س المال؟ هل أر واحد فماذا عن مكونات ر س المال؟ إذا عاملنا رأس المال �متغیأالمقصود بتغیر ر 

ة؟ یرى ڤ�كسل أن التحلیل ال المقصود أنها ستتحرك جم�عًا بنفس االتجاه أو تتغیر جم�عًا بنفس النس�

جهولة، وهذا ل�س �حلٍّ مرٍض  صائص مذات خواحدة ل رأس المال بوصفة �م�ة م�ستق�م إال إذا عو 

لمعاصرة للنماذج الكل�ة ل�س من الغر�ب أن �عامل رأس  �ة حال، في الممارسة اأعلى حد تعبیره. على  

 �س�ط لهذه المشكلة. المال بوصفه �م�ة ممثلة لكل ما هو رأسمال. وال یوجد حل 

 . أهم�ة القابل�ة لإلبدال ) 8

لمثال بدون افتراض امكان�ة ق�ام المستهلك �إبدال �م�ة  سبیل اال �مكن تحلیل سلوك المستهلك على 
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�ما ال �مكن تحلیل سلوك المنشأة    من سلعة أخرى عندما تتغیر األسعار النسب�ة.  من سلعة محل �م�ة 

حالل رأس المال محل العمل أو العكس عندما تتغیر األسعار  إى بدون افتراض امكان�ة قدرتها عل

اسب  فعلى سبیل المثال، إذا �ان المستهلك معتادًا على شراء التفاح والبرتقال بتن.  نتاجالنسب�ة لعوامل اإل

معین �المتوسط في وحدة الزمن، فإن ارتفاع سعر التفاح، في ظل ث�ات �ق�ة العوامل (دخل المستهلك 

دید لج�ة السلع) سیدفع المستهلك إلى التقلیل من التفاح واإلكثار من البرتقال، والتناسب اوأسعار �ق 

درا�ة تامة ولحظ�ة   س�عتمد على طب�عة تفضیالت المستهلك. �فترض هذا التحلیل أن المستهلك على

فاح والبرتقال  سعار و�ستجیب لهذه التغیرات فورًا وهذه االستجا�ة ستنتقل إلى سوقي الت�التغییرات في األ

یون من تحلیل هذه التشا�كات  حدّ في الكم�ات المطلو�ة. ولیتمكن ال  سواق مع التغیر �حیث تتواءم هذه األ

المثال الذي نحن �صدده، �ل من مستهلك التفاح   سواق طوروا نظر�ة "التوازن العام". ففيبین األ

حقق �ل منهم توازنه في إطار توازن والبرتقال ومنتجي التفاح والبرتقال س�ستجیبون للتغیرات �حیث �

 عام. 

سواق.  ر�اح في مختلف األثار على الكم�ات والدخول واألآل في مثل هذه النماذج تتم بنفس الوقت دراسة ا

یؤدي إلى انتفاع منتجي التفاح على حساب منتجي البرتقال، و�ل مستهلك  فارتفاع سعر التفاح قد 

 67ستجا�ة للتغییر في السعر الذي ینجم عنه أثر دخل أ�ضًا. س�عمد إلى تغییر تر�یبته االستهالك�ة ا

" �ما سّماه  مجتزئ حدة فقط فإننا نكون في إطار ما �سمى "التوازن الاوأما عندما نتحدث عن سوق و 

نرّ�ز على سوق واحدة ونضع �ق�ة األسواق جان�ًا مفترضین    مجتزئ شال. في حالة التوازن المبتدعه مار 

 أخرى. لكن استخدام فرض�ة ث�ات �ق�ة العوامل في هذه الحالة یثیر إشكاًال  ث�ات �ق�ة العوامل مرةً 

 .یث عنهد نؤجل الح

 

 

 
 نكتفي هنا �الفكرة العامة، على أن هذه النقطة ستتم دراستها �التفصیل في مقرر التحلیل االقتصادي الجزئي. 67
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 بواكیر المدرسة الحدیة .6-3-2

   Johann Heinrich Von Thünen)  1850 –  1783یوھان ھاینریتش فون ثونن ( .6-3-2-1

زمانه في القرن التاسع عشر. ثونن مالك أرض من شمال ألمان�ا، واقتصادي متمیز، و�ان معروفًا في  

 » الدولة المغلقة«أو  »ة المنعزلةالوال�« . في الجزء الثاني من �تا�هنتاج�ة الحد�ةیرجع مفهوم اإلو�ل�ه 

the isolated state ك أن فكرة المبدأ الحدي خطرت على �ال �ثیر�ن،  . ال ش1850نشر عام    الذي

ضاف�ة س�قوم بها. لكن ثونن �النس�ة للغر�یین هو  فأي شخص قد �جد نفسه مستفسرًا عن نت�جة خطوة إ

في س�اق دراسته للعالقة بین ر�ع األرض أول من قام �ص�اغة هذا المبدأ ص�اغة ر�اض�ة دق�قة 

ه أ�ضًا من رواد علم اقتصاد�ات المكان. لكن االهتمام الالحق  د�ة، األمر الذي جعلوالجغراف�ة االقتصا

ي ال �سبب النتائج التي توصل إلیها. قام ثونن �اخت�ار مبدأ اإلنتاج�ة  �أعماله �ان �سبب منهجه التحلیل

أي ع متجاورة من األراضي الزراع�ة بدرجات مختلفة من الشّدة، الحد�ة عن طر�ق زراعة عدة قط

ختلفة من عنصر العمل في الهكتار الواحد ثم قارن النتائج. واإلنتاج�ة الحد�ة هذه  �استخدام �م�ات م

جدًا آللفر�د مارشال أستاذ ��مبردج الكبیر الذي س�جعلها من أهم المفاه�م المستخدمة  ستكون مهمة 

ضع ثونن الشرط العام  ) و 1826. وفي الجزء األول من �تا�ه آنف الذ�ر ( 68قتصادي. في التحلیل اال

اوى  لتعظ�م الر�ح في المنشأة: من أجل �م�ة معینة من المنتج المطروح للب�ع في السوق، البد أن تتس

آخر  التكلفة الحد�ة (تكلفة اخر وحدة منتجة) مع االیراد الحدي (الز�ادة في االیراد الناجمة عن ب�ع 

السلعة �سعرها ف�عود الكم�ات المطلو�ة من وأما مفهوم منحنى الطلب على سلعة والذي یر�ط  وحدة).

كل مستقل عن �ورنوه من  و�قال أن ذات المفهوم تم بناؤه أ�ضًا، �ش 69إلى الر�اضي الفرنسي �ورنوه.

ُ�حتسب    utility.ginal marو�ان له مساهمة م�كرة في تقد�م فكرة المنفعة الحد�ة   70قبل األلماني راو. 

 تأكید شرط الر�ح األعظم المشار إلیها آنفًا.   االحتكار واستخدامها فيلكورنوه نجاحه في معالجة مسألة  

 
 سنصل لعرض موجز عن مساهمة آلفر�د مارشال قر��ًا. 68
 Augustin Cournot-Antoine) 1801 -1877ن �ورنوه (انطوان أوغسطی 69
  Heinrich RauKarl) 1870  – 1792�ارل هاینر�تش راو ( 70
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 Herman Heinrich Gossenچوصن  شھیرمان ھاینری .6-3-2-2

قوانین  «آنف الذ�ر في �تا�ه الیت�م  »راو « �عد من رواد نظر�ة المنفعة الحد�ة التي صاغها �إلهام من 

الذي �قي طي  و  1854الذي نشره عام  »شتقة منها لعالقات االنسان�ة وقواعد الفعل االنساني الما

ما أرادها خالقه، و�ان  االهمال لمدة ر�ع قرن. اعتقد چوصن أنه اكتشف الغا�ة من ح�اة االنسان �

فلك. وألن الخالق مقتنعًا �أنه مقامه من علم االقتصاد �مقام نیوتن لعلم الفیز�اء و�و�رن�كوس من علم ال

�ستلزم دراسة الر�اض�ات. رأى چوصن  ون فإن فك الشفرة للخطة الكون�ة لد�ه حسا�ات دق�قة لهذا الك

خلق لكي �سعى للوصول إلى أعظم   فاإلنسانا، أن الكن�سة مخطئة بدعوتها للزهد في الح�اة الدن�

سخ من �تا�ه خالل ح�اته.  درجات السعادة. ولكن چوصن المسكین لم یتمكن من ب�ع أكثر من عشر ن

 ًا.أن رسول السعادة هذا مات �مد  كوال شلم �عّمر �ثیرًا 

در �قول المؤرّخون أن معظم الكتا�ات عن چوصن ال تعكس تأكیده على تخص�ص الوقت النا

شطة البدیلة. و�ان یرى أن تناقص المتعة الحد�ة من استهالك سلعة ما �قتضي االنتقال إلى  على األن 

المرت�ة لعة أخرى، وهذا االنتقال �حدث �الض�ط عند تساوي المتعة الحد�ة من السلعة ذات  استهالك س

والمشكلة  71هم�ة وهكذا.األولى من األهم�ة مع المتعة الحد�ة من السلعة ذات المرت�ة الثان�ة من األ 

في  تكمن في تخص�ص الوقت بین األنشطة (استهالك الوقت في الترف�ه عن النفس، استهالك الوقت 

أي عمل فإنه �ظل أمام  العمل). وحتى إذا �ان المستهلك �ع�ش في وفرة تامة ال تقتضي منه أن �قوم �

رقة" للزمن! �ل الناس طوي على "سمشكلة أمثل�ة تحتاج إلى حل، ذلك أن عمل�ة االستهالك نفسها تن

ر أحد أجمل استنتاجات مقیدون �قید الزمن، و�ثیر منهم مقید �قید الدخل. وفكرة چوصن في الحق�قة تفسّ 

أي یز�د اإلدراك الذاتي �حصول ز�ادة في أ�حاث السعادة: فمع ارتفاع دخل العائلة تز�د سعادتها (

مستو�ات أعلى مع �ل ز�ادة في الدخل، بل رتقاء الى السعادة) ولكن هذه الز�ادة لن تستمر في اال

أ السعادة �التراجع. فالمز�د والمز�د من ستصل إلى مستوى أقصى لن تز�د �عده مهما زاد الدخل، ثم تبد 

كثر سعادة. نعم س�متلك الناس قدرة متزایدة على شراء ما  االرتفاعات في الدخل ال تجعل الناس أ

 ستمتاع بذلك.م الوقت لالیر�دون ولكنهم لن �كون لدیه 
 

 »المنفعة«عوضاً عن  »الرضى«التعبیر المعاصر للمتعة الحد�ة هو المنفعة الحد�ة، و�ثیرًا ما تستخدم �لمة  71
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اع�ة  حاول چوصن إجراء توفیق ساذج بین فكرته و�ین فكرة آدم سمیث عن تحقیق المصلحة االجتم 

زمن �ك�ح الجشع، من خالل ترك الحر�ة لألفراد لتحقیق مصالحهم الذات�ة. یرى چوصن أن قید ال

إن الناس س�میلون إلى  الدول�ة، فو�سبب تزاید االنتاج�ة وتعمق تقس�م العمل ومنافع التخصص والتجارة  

حقیق رفاههم الذاتي  التعاون وس�میلون إلى االعتماد على �عضهم ال�عض. و�التالي فإن سعي الناس لت

 �ل ال�شر!   –(األنا) س�ساهم بذات الوقت في تحقیق الرفاه للجنس ال�شري 

رار إذا ناقص �استم انطلق چوصن في طرحه هذا من شیئین: أن شدة السعادة أو مقدار المتعة یت

 .  satiationاستمر الفرد �استهالك ذات المتعة بدون توقف حتى الوصول لإلش�اع الكامل 

 حد�ة. ما أص�ح �سمى قانون چوصن األول، والذي �مثل في الواقع قانون تناقص المنفعة الوهذا 

ي أن �ختار  د الحر�ة فوأما قانون چوصن الثاني فینص على أنه لتعظ�م المقدار االجمالي للسعادة، للفر 

ال�ة �قوم  بین متع متعددة ال �سمح وقته للحصول علیها جم�عًا حتى اإلش�اع. ولتعظ�م السعادة االجم

�ستمر في استهالكها إلى أن تص�ح  الفرد �البدء �استهالك السلعة التي یراها اَألولى من حیث األهم�ة و 

یراها في المرت�ة الثان�ة من األهم�ة، �ما  سلعة التي منفعتها الحد�ة مكافئة لمنفعة الوحدة األولى من ال

 72ذ�رنا قبل قلیل.

 أعالم المدرسة الحدیة  .6-3-3

 جیڤنز  ِولیام ستانلي .6-3-3-1

)، والفحم ذلك 1865عام ( the coal questionمع نشره �تاب (مشكلة الفحم)  ج�ڤنزسطع نجم 

�عد بذلك من أول من �تب في اقتصاد�ات ڤنز ج�ن إ الزمان �مثا�ة النفط في زماننا، و�مكن القول 

 الطاقة، الفرع الحدیث نسب�ًا من علوم االقتصاد.

أنه لم یتخیل بدیًال للفحم تمامًا �ما ال نتخیل الیوم بدیًال عن  ج�ڤنز و�بدو من النكهة المالثوز�ة لكتاب 

 
عة مطلقة �إمكان�ة نجاح التخط�ط المر�زي، فوع�ه لشدة تعقید عمل�ة وا عدم قنانذ�ر أخیرًا أن چوصن �ان من أوائل االقتصادیین الذین أبد 72

ة في ناة هائلاد�ه قناعة �أن تخط�ط وتنفیذ هذه العمل�ة �شكل واعي «تفوق قدرات اإلنسان» ولعل انه�ار االتحاد السوفییتي �عد معلالتوز�ع ولد  
 الرجل. تخط�ط آالف المؤشرات �شكل دلیًال على نفاذ �صیرة هذا
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البدیلة. على أ�ة حال، فإن اقة إال المتفائلین بیننا �إمكان�ات التطور التكنولوجي وابتكارات الط النفط،

) �عنوان نظر�ة االقتصاد الس�اسي  1871على مر الزمن تعود إلى �تاب أخر نشره عام (ج�ڤنز  شهرة  

theory of political economy الكالس�كي  . دعا في �تا�ه هذا إلى االنعتاق من إرث االقتصاد

لم االقتصاد علمًا ذا أسس راسخة  من عأن �جعل  ج�ڤنز  المؤسس على فرض�ات أش�ه �المتاهات. أراد  

صاد إلى علم  لتأهیل علم االقت«شبیهة بتلك التي تقوم علیها الفیز�اء. ولذلك فإنه �ان مصرًا على أننا 

 73. »محترم البد لنا من التوجه إلى الر�اض�ات والفیز�اء

أن ق�مة السلعة   نزج�ڤ هجومه الرئ�س على النظر�ة الكالس�ك�ة في الق�مة. �اختصار، یرى    ج�ڤنزصّب  

�قصد المنفعة الحد�ة   –ل�ست �كم�ة العمل المبذولة في إنتاجها، بل �الدرجة األخیرة من المنفعة 

اء على  نه المنفعة الحد�ة هي في الواقع مقدار ذاتي �ختلف من مستهلك إلى آخر و�تحدد ب للسلعة. وهذ 

جدًا من المفهوم الموضوعي للق�مة   خصائص المستهلك الفرد (حاجاته وتفضیالته). وهذا مفهوم �عید 

 في االقتصاد الكالس�كي. 

كنه لم �قدم ما یوازي ینطوي على مكافئ لقانون چوصن األول، ل ج�ڤنز على أ�ة حال، فإن طرح 

ة للسلعة �معزل من منافع �ق�ة السلع. وهذا �تتحدد المنفعة الحد  ج�ڤنزالقانون الثاني لـچوصن. فعند 

 چوصن. و  ج�ڤنزاختالف مهم بین 

 باڤیرك وڤیكسل والمدرسة النمساویة  .6-3-3-2

اڤیرك في  بوم � ن چ أو� الطر�ق للنظر�ة النمساو�ة في رأس المال والفائدة التي عرضها ج�ڤنز مهد  

تا�ع ڤ�كسل تطو�رها في   والتي capital and interest (1884-1889)والفائدة) المال  (رأسكتا�ه 

. �النس�ة للمدرسة النمساو�ة، value, capital and rent (1893)) كتا�ه (الق�مة ورأس المال والر�ع

ملة. ووسائل الكفاف هذه رأس المال هو ع�ارة عن �م�ة، تز�د وتنقص، من وسائل الكفاف للط�قة العا

االنتاج المتوال�ة. أي أن هذه الوسائل توفر ما �كم�ة، تز�د أو تقل، من عمل�ات  تت�ح للعمال االنخراط

داد طول الفترة االنتاج�ة المحددة �الزمن المحسوب من لحظة بدء استخدام العمال، والذي �مر یلزم المت

 
 لكنه �ان ماهرًا في الترو�ج للتحلیل الر�اضي!على ذمة أصحاب التراجم، لم �كن ج�ڤنز ر�اض�ًا و�انت امكان�اته الر�اض�ة عاد�ة،  73
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 تاج.  لذي �ستمر حتى إكمال المرحلة األخیرة من االن�مراحل الحقة تنطوي على إنتاج سلع وس�طة، وا

مرء أن �حرث األرض �قوته ال�شر�ة أو �استخدام محراث أو فعلى سبیل المثال، �مكن لل

استخدام محراث حدیث، وهكذا. مثل هذه االمتدادات في عمل�ة االنتاج تسمح �إنتاج �م�ة أكبر من  �

جمة عن  إنتاج�ة عمل أعلى. إن الز�ادة في الناتج النااإلنتاج من وحدة العمل، أي أنها تفضي إلى 

ه معدل الر�ح أ�ضًا)  لفهم التفسیر النمساوي لمعدل الفائدة الموجب (و�قصدون ف�ذلك تعد مفتاحًا رئ�س�ًا  

ولتراكم رأس المال. المكون المفتاحي الثاني في فهم النظر�ة النمساو�ة هو مفهوم المعدل الموجب 

حزمة �عد أسبوع، و�فضل ذات ن الفرد �فضل حزمة من السلع الیوم على ذات الأي أ الزمن:لتفضیل 

 ستهلك ال �ملك صبرًا على االستهالك.ة �عد أسبوع على ذاتها �عد أسبوعین، وهكذا. �معنى أن المالحزم

و�التالي ال �مكن اقناع المستهلك �الصبر على تأجیل االستهالك، أي على االدخار، إال �معدل 

النتاج األمر  یؤدي االدخار إلى امتداد فترة ا لى مدخراته �فوق المعدل الفردي لتفضیل الزمن.فائدة ع

وحدة الواحدة من وسائل الكفاف (الالزمة الستخدام  الذي یؤدي إلى ارتفاع حجم الناتج من أجل ال

 .العمال). ومادامت الز�ادة في هذا األخیر أكبر من معدل تفضیل الزمن فس�كون هناك ادخار

ائمة على �امل تها الكالس�ك�ة، فالفائدة عنده قنظر�ة بوم �اڤیرك اذًا تختلف عن �افة سا�قا 

ن على نقوده غدًا، و�فضل المنتج البدء �اإلنتاج اآلن  الزمن. فمن ناح�ة، �فضل المستهلك نقوده اآل

ون معدل الفائدة  على البدء �اإلنتاج غدًا، واإلنتاج برأس المال أفضل من اإلنتاج بدونه، و�ذلك �ك 

ستهالكه للمستقبل، و�كون معدل  عدل یرض�ه عند صبره وعند تأجیل ا�النس�ة للمستهلك ع�ارة عن م

ع�ارة عن تعو�ض لرأس المال الذي یؤدي لرفع اإلنتاج�ة وهي �ذلك مقابل   الفائدة �النس�ة للرأسمالي

 74المال فیها. ثمن للزمن الذي تستلزمه عمل�ة االنتاج والتي تمتد �فضل دخول رأس

 Carl Menger) 1921- 1840كارل ِمنـچر ( .6-3-3-3

م نشره في نفس السنة التي  القتصاد) العمل األبرز للمدرسة النمساو�ة وقد ت�عد �تاب ِمنـچر (م�ادئ ا

 
ن الحاضر حد، فالفائدة ال تنتج �ما توّهم �اڤیرك عند فرق الق�مة بیانتقد ڤیزر نظر�ة �اڤیرك في معدل الفائدة واعتبرها ت�س�طًا زائدًا عن ال 74
 اج�ة.المستقبل، بل أن عّلة وجود الفائدة على رأس المال هو أن رأس المال هذا �خلق إنتو 
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. تأثر ِمنـچر �المدارس األلمان�ة في التار�خ وفي 1871نز آنف الذ�ر، أي عام ڤ نشر فیها �تاب ج�

وم  �عطون أهم�ة عال�ة للتقو�م الذاتي الذي �ق  ثر �المدرسة السلمنك�ة، و�ان هؤالء الق�مة االستعمال�ة وتأ

خذ ِمنـچر منهم هذا االتجاه وحاول استكماله إلى نظر�ة  �ه األفراد لألش�اء في تفسیر أسعار السلع. أ

ما  عامة في السلوك اإلنساني واضعًا نصب عینه إعادة بناء علم االقتصاد على أساس نظري متین، ف

 هو الجدید لدى ِمنـچر؟ 

یبها إلى ط�قات: سلع المرت�ة األولى  نـچر من منطق مفاده أن �افة السلع �مكن ترت انطلق مِ 

لقابلة إلش�اع الحاجات اإلنسان�ة م�اشرًة؛ سلع المرت�ة الثان�ة وهي السلع التي تحتاجها  هي السلع ا

  ـچر ال �قتصر على المنتجات بل �شمل إلنتاج سلع الط�قة األولى، وهكذا. ومفهوم السلع عند ِمن

لتكلفة) تسم�ة (سلع ا  إطالققتصادیین النمساو�ین الحقًا  خدمات العمل واألرض. ودرجت العادة عند اال

على سلع المراتب العل�ا. و�النس�ة لالقتصادیین النمساو�ین عمومًا فإن تفضیل الفرد وتقو�مه الذاتي  

راتب األعلى �حسب قناعة  ومن هذه الق�مة �مكن تقو�م سلع المهو ما �حدد ق�مة سلع الط�قة األولى. 

 ِمنـچر. ولكن ��ف؟ 

�مكن تقس�م الق�مة التي تّم تحدیدها للسلع   كان على ِمنـچر أن �جیب على السؤال التالي: ��ف

النهائ�ة إلى ق�م موزعة على عناصر االنتاج التي ساهمت في تصن�عها من خالل عدة مراحل؟ أص�ح  

  حاول ِمنـچر حل هذه المشكلة من  "imputation problem"لذي �طرح السؤال تحت اسم التحدي ا

لمبدأ من سؤال �س�ط: �كم سینخفض ناتج السلعة إذا . ینطلق هذا اloss principleخالل مبدأ الفاقد 

  ما تم إنقاص أحد مدخالت إنتاجها �مقدار وحدة واحدة؟ من الواضح أن جداء الفرق النسبي في الناتج 

ال �مكن تطب�قه لعدة  وي ق�مة المدخل محل السؤال. ولكن هذا الحل �الق�مة المحددة سلفًا للناتج �سا

 اب المضاعف.أس�اب، أقلها مشكلة االحتس

افترض على سبیل المثال، أن شفرة محراث زراعي انكسرت، األمر الذي أدى إلى توقف عمل�ة  

ة الشفرة؟ ماذا الحاصل عن فقدان الشفرة �كافئ ق�م االنخفاض في الناتج إنالحراثة. هل �مكن القول 

منهج ِمنـچر �أسره  ذا عن �ق�ة المدخالت التي تعطلت؟ من الواضح أن  عن العامل على المحراث؟ وما
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 متوقف على حل هذه المشكلة. وِمنـچر لم یتمكن من اإلت�ان �حلِّ مرٍض لهذه المشكلة.

 

 Friedrich Von Wieser (1926-1851)ر  یزَ ڤفون  (فریدِرش) فریدریك .6-3-3-4

لتي  المشكلة ا لیواجه marginal utility »ةالمنفعة الحد�«تقّدم ڤیزر، االقتصادي الذي أطلق تسم�ة 

علق عندها ِمنـچر، و�دأ بنقد المدخل النمساوي. بدا�ة، لفت ڤیزر االنت�اه إلى أن اإلنتاج في ظل النظام  

ت في إنتاج �عضها ال�عض دوران�ًا، �ه المنتجاالصناعي الحدیث هو ع�ارة عن نشاط دائري تدخل ف

 تستهلك في إنتاج ال�طاطا  ل حتى في الزراعة سنجد أن ال�طاطا مثالً ول�س هرم�ًا �ما افترض ِمنـچر. ب

وتر��ة الماش�ة الح�ة و�كثارها �حتاج إلى استخدام الماش�ة الح�ة. و�التالي ستكون السلعة الواحدة من 

بنفس الوقت، األمر الذي �عني انعدام إمكان�ة االنطالق من رت�ة   ت�ة العل�االمرت�ة األولى ومن المر 

أن تأخذ ذلك �االعت�ار. فضًال عن ذلك، لندع مشكلة   دة في التقو�م. والبد ألي نظر�ة مرض�ة محد 

م  الدائر�ة جان�ًا. ماذا لو �ان عدد سلع المرت�ة األولى مختلفًا عن عدد سلع المرت�ة الثان�ة؟ من المعلو 

ت المستقلة مع عدد �ة الر�اض�ة أن حل نظام من المعادالت �قتضي أن یتساوى عدد المعادالمن الناح 

فإن الحل غیر ممكن إال إذا �ان عدد المعادالت اآلن�ة (سعر = تكلفة) �ساوي  المجاهیل. و�التالي

جب تحدید الدائري � عدد سلع التكلفة أو مدخالت اإلنتاج التي یتعین تحدید أسعارها. في حالة التدفق

نـچر الذي �فترض إمكان�ة الحل على  ق�م �افة السلع آن�ًا، وهذا غیر ممكن التحقیق على مدخل مِ 

 لة سلسلة تراتب�ة من الخطوات ذات بدا�ة ونها�ة.مشك

�اإلضافة إلى ذلك �ان هناك مشكلة أخرى لم تخف على ِمنـچر. وهي أننا قبل أن نتمكن من  

اجه! ��ف یتأّتى للمنتجین تحدید المنتجات التي س�قومون �إنتاجها  لنا من إنتاستهالك الشيء البد 

بد لهم من االعتماد على شيء من التوقعات والتوقعات لكم�ات التي سینتجونها من �ل منتج؟ ال وا

تخطئ وتصیب. ولذلك فإن التوقعات س�كون لها تأثیر على الكم�ات واألسعار. وهذه ناح�ة لم �أخذها  

 �ائي �االعت�ار.  نـچر الفیز مدخل مِ 

الیوم "   ارة" الذي اقترحه ِمنـچر إلى ما نسم�هوصل ڤیزر في س�اق تناوله لمبدأ "الفاقد" أو "الخس
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تكلفة الفرصة البدیلة" فعلى سبیل المثال، إذا ما أرادت منشأة متعددة المنتجات (تعمل في ظل قید 

الفن�ة) أن تنتج المز�د من منتج محدد، ن المعرفة  كم�ات محددة من الموارد اإلنتاج�ة ومستوى محدد م

من منتجاتها؟ إن تكلفة   خفض من إنتاج منتج آخر أو منتجات أخرى فكم سیتعین على المنشأة أن ت

الفرصة البدیلة إلنتاج وحدة إضاف�ة من المنتج األول هي ع�ارة عن �م�ة من منتج أو منتجات أخرى  

 اضطرت المنشأة للتخلي عن إنتاجها.

  Ludwig Von Mises)  1973 -  1881فون میزس (  چڤِ ودل .6-3-3-5

ق هناك شهرة وأص�ح أستاذًا في  ا إلى الوال�ات المتحدة، وحقمن فیین 1940هاجر میزس عام 

جامعة نیو�ورك. تزعم الفرع الذاتي المتطرف من المدرسة النمساو�ة. �ان میزس لیبرتار�ًا صل�ًا  

تزال لهم حتى الیوم معاهدهم ونوادیهم ومحاضراتهم   المتطرفین الوترك هذا اإلرث لجماعة من 

میزس أعماله الم�كرة �التر�یز على    على أ�ة حال، بدأ 75االنترنت.منتشرة �الصوت والصورة على  

النقود والقطاع المصرفي، حیث اعتبر أن التوسع في االئتمان مسؤول عن التضخم وعن دورات 

د�ة �ما �انت عند الكالس�ك، ولم تكن مجرد غطاء لألش�اء �ه لم تكن ح�ااألعمال. النقود �النس�ة إل

خل م�اشرًة في القطاع الحق�قي وتؤثر على الناتج  س، �النس�ة إل�ه، النقود تتد الحق�ق�ة �ما عند مار�

 والتشغیل وعلى تحص�ص الموارد.

تصاد  هاجم میزس النظر�ة النیو�الس�ك�ة �شراسة وعارض �شدة " اقحام" الر�اض�ات في علم االق

ة أن النظر�ة الجیدة  ورأى أن علم االقتصاد ال یتوجب عل�ه أن �حاكي علم الفیز�اء. �ما رفض فكر 

�ساطة.  ر�ة المفیدة في التنبؤ. على صعید آخر، رأى میزس أن االشتراك�ة مستحیلة، هكذا بهي النظ

�زي. وأما �معنى أن من المستحیل تنظ�م مجتمعات غا�ة في التعقید على طر�قة التخط�ط المر 

ته بنظر�ة دومینو.  مذه�ه فهو أكثر مذاهب الحر�ة تطرفًا وقد صاغه في إطار ما �مكن تسمی 

ّلد النظر�ة یتعین على الدولة أال تتدخل �النظام االقتصادي مطلقًا، ألن تدخلها سیو �حسب هذه 

سیندفع  تشوهات تستلزم مز�دًا من التدخل، و�ل تدخل جدید س�كون أشّد من سا�قه و�المحصلة 

 
 لكن حجمهم الیوم على االنترنت ال �عكس حجمهم في مجتمع علم االقتصاد على ما �ظهر. 75
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ما �ان مار�س مخطئًا.  النظام الرأسمالي �اتجاه االشتراك�ة. ومن الواضح أنه �ان مخطئًا �قدر 

وال �شكل ت�ة الرأسمال�ة لم تنتقل إلى المرحلة االشتراك�ة ال تلقائ�ًا �فضل تناقضاتها الذا فالدول

 صادي.على الرغم من التدخل المتزاید للدولة الرأسمال�ة في النظام االقت مخطط
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 والمكان.    یتجّرد هذا النموذج عن �ل ما �خص الزمان
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 �فنزچمق�اس الق�مة من وجهة نظر  )1
 وصن األول  چقانون  )2
 وصن الثانيچقانون  )3
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ر أن مراحل اإلنتاج الصناعي تتصف �الدائر�ة ول�س چیزر، على خالف منڤأى اشرح الع�ارة التال�ة: ر  .د

 �الهرم�ة.

 

 وصحح الع�ارة الخاطئة أجب بـ صح أو خطأ

 عة لوزان.  نشأت مدرسة التوازن العام وتطورت في جام .أ
 ار�تو.�الراس هو تلمیذ ڤ .ب
 . الحّد�ةالراس من أهم مؤسسي المدرسة ڤ�عد  .ج
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 صل السا�عالف

 (مارشال، �ار�تو، وف�شر) االقتصادي النیو�الس�كيالفكر 
Neoclassical Economics Thought (Marshal, 

Pareto, and Fisher) 

 

 كلمات مفتاح�ة:

التوازن المجتزئ، مارشال، مذهب النفع�ة؛ بینَثم؛ ادجو�رث؛ المنفعة �املة الق�اس؛ المنفعة الرتب�ة؛ منحنى السواء؛  
 ساس�ة في نظر�ة الرفاه. ؛ معامل جیني؛ منحنى لورنتس. المبرهنة األار�تو؛ نظر�ة اقتصاد الرفاه�أمثل�ة  ار�تو؛�

 

 لخص الفصل:م

مدرسة ��مبردج، آلفرد مارشال؛ �اعتماد المبدأ الحدي في إطار جدید هو نموذج   یتناول هذا الفصل ��ف قام زع�م
ار�تو، المبن�ة في  �عن نظر�ة التوازن العام. ثم یتم االنتقال ألعمال التوازن المجتزئ الذي بدا نوعًا من االبتعاد 

إدخال مبدأ التوازن العام إلى دائرة دت لتطو�ر نظر�ة الرفاه و�لى إعادة لى المذهب النفعي، والتي قااألساس ع
 االهتمام مجددًا، األمر الذي س�جعل الفكر االقتصادي النیو�الس�كي أكثر تعقیدًا.

 األهداف التعل�م�ة: مخرجات و ال
 �میز التوازن العام عن التوازن المجتزئ. .1
 ساس�ة القتصاد مارشال. �فهم الم�ادئ األ .2
 نفعي.م قلیًال �المبدأ األساسي للمذهب الیل  .3
 من المذهب النفعي ال تعني تبني النیو�الس�كیین لمجمل المذهب. ینیدرك أن استفادة النیو�الس�كی .4
 عن المنفعة الترتیب�ة أو الرتب�ة.�میز المنفعة �املة الق�اس  .5
 یلم �م�ادئ (رؤوس أقالم) نظر�ة الرفاه.  .6

 : ط الفصلمخط

 . تمھید: 1.7
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 التوازن المجتزئ (مدرسة كیمبردج) . مدرسة 2.7

 Alfred Marshal) 1924 –  1842. آلفر�د مارشال ( 1.2.7

 Marshallian System of Market Equilibrium. نظام مارشال في توازن السوق 2.2.7

 منحنى الطلب

 : قانون الطلب

 غیر في الكم�ة المطلو�ةالتغیر في الطلب والت

 demand determinantsدات الطلب األخرى محد

 منحنى العرض:

 supply determinantsمحددات العرض 

 :توازن السوق 

 Utilitarianism and Welfare Theory. المذاھب النفعیة ونظریة الرفاه 3.7

 Jeremy Bentham) 1832  -  1748. جیر�مي بینَثم (1.3.7

 Francis Ysidro Edgeworth)  1926 -  1845إ�سیدرو ادجو�رث ( . فرانس�س2.3.7

 Vilfredo Pareto) 1923 – 1848. ڤیلفر�دو �ار�تو (3.3.7

 والنظر�ة الكم�ة في النقود  Fisher Irving) 1947-1867. ارِڤنچ ف�شر (4.7

 راجع المستخدمة في الفصل الم

 مراجع إضاف�ة
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 مهید:ت .7-1

ول من القرن العشر�ن. هذه الفترة في الغرب هي التاسع عشر والر�ع األوصلنا اآلن إلى نها�ة القرن 

فترة صعود الرأسمال�ة االحتكار�ة إذا أردنا استخدام التعبیر المار�سي، فهي فترة انتشار مصانع اإلنتاج  

االستهالك�ة مثل الغسالة الكهر�ائ�ة ومك�ف  ، وفترة االبتكارات mass productionالكبیر الج�ارة 

ن فترة صعود الرأسمال�ة التي عاشها اآل�اء الكالس�كیون. وهي بنفس الوقت واء. هي فترة مختلفة ع اله

عها  فترة الحرب العالم�ة األولى واالقتتال الغر�ي الشرس على الحفاظ على المكتس�ات االستعمار�ة وتوس�

لنظام  له مرشحًا بدیًال عن اثورة البلشف�ة و�روز النهج االشتراكي �قوة تجعما أمكن. وهي أ�ضًا فترة ال

الرأسمالي. وقد دار في تلك الفترة جدل �مكن وصفه �اإلیدیولوجي حول األنظمة االقتصاد�ة االجتماع�ة  

ا �صورة أو �أخرى و�شتد مع �ل (رأسمال�ة أم اشتراك�ة أم طر�ق ثالث) و�تجدد هذا الجدل حتى یومن

 زمة تع�شها الرأسمال�ة أو األنظمة "البدیلة". أ

كر االقتصادي فهذه الفترة ستشهد تحوًال واضحًا عن االقتصاد  أما على صعید تطور الف

الكالس�كي. وهو تحول نظري �صعب ر�طه �األحداث والوقائع آنفة الذ�ر. وعلى التوازي مع التطور  

قتصادي  البدا�ة أن ما �سّمى الیوم �م�ادئ التحلیل االو�جدر �الذ�ر من    ة االقتصاد�ة.األكاد�مي للنظر�

ما هو إال نتاج األ�حاث النظر�ة لهذه الفترة. فتحلیل النشاط االقتصادي من زاو�ة  الجزئي الحدیث 

(الفرد الرؤ�ة الفرد�ة، أي االنطالق في تحلیل النظام االقتصادي من دراسة سلوك الشخص االقتصادي  

ة  مة السائدة على الطر�قا�ة العقد الثالث من القرن العشر�ن السمة العاأو المنشأة) س�ظل حتى نه 

 االقتصاد�ة في التفكیر. 

نتناول في هذا الفصل أبرز أعمال مدرستین من المدارس االقتصاد�ة "الحدیثة" ونقول حدیثة  

سهامات  من المساحة المتاحة سنتحدث عن إ�معنى أنها ال تزال أساس المدارس السائدة إلى یومنا. ض

رض نظام مارشال للعرض والطلب سنخصص مساحة مناس�ة لعآلفر�د مارشال أستاذ ��مبردج الكبیر، و 

الذي یدّرس عادة في �تب م�ادئ االقتصاد. القسم الثاني من هذا الفصل مخصص إللقاء الضوء على  

 ه الحدیثة. و الذي ابتكر عناصر نظر�ة الرفاار�ت � المدرسة الیوتیلیتار�ة مع �عض التر�یز على 
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 بردج)مدرسة التوازن المجتزئ (مدرسة ��م .7-2

 Alfred Marshal) 1924 –  1842(رید مارشال آلف .7-2-1

قبل أن ندخل في عرض أهم مساهمات مارشال وما �مثله في رحلة تار�خ الفكر االقتصادي، لنلِق  

في زمن مارشال، سقطت ى دراسة االقتصاد. إضاءات �س�طة على الفترة التي انكب فیها مارشال عل

لمستوى العام لألجر الحق�قي على الرغم من تزاید  ارتفاع ا نظر�ة مالثس �حكم المشاهدات التي بینت 

) وخالل نفس الفترة تقر��ًا تعّرض االقتصاد  1869عدد السكان، وتناولها جون ستیوارت ِمل �الرفض (

  1871ًا في تحلیل المجتمع. وفي عام  مذه�ه المختلف تمامالكالس�كي لتحد� جدي على یدي مار�س و 

ر) الذین چـومن  ج�ڤنزوم على أیدي الرواد األوائل للمدرسة الحد�ة (�ة إلى هجتعرضت النظر�ة الكالس�ك

وصفوا النظر�ة الكالس�ك�ة بـأنها نظر�ة من جانب العرض، ف�ما جاؤوا �ما رأینا بنظر�ة من جانب  

 أنه أعلن نها�ة االقتصاد الكالس�كي.  ج�ڤنز ج الحدي. وقد ظن حینها الطلب مبن�ة على المنه 

الس�كي. ولذا تفاد ف�ه من أدوات المدرسة الحد�ة دون أن ینبذ اإلرث الك�منهج اس   جاء مارشال 

الراس �الط�ع على ما بینهما من اختالف، أهم رواد النظر�ة الِنیو�الس�ك�ة.  ڤ�عد ألفر�د مارشال، مع 

  امتدادًا للمدرسة الكالس�ك�ة، و�نفس الوقت �ان �مثل مرحلة أعلى من مراحل تطور فمارشال �ان 

 » م�ادئ االقتصاد «�ه الشهیر الحد�ة. ولعل ذلك �فسر السبب في العنوان الذي أعطاه لكتاالمدرسة 

Principles of Economics  أعیدت ط�اعة �تا�ة مرات ومرات، وقد رأى 1890والذي نشره عام .

اد  ات من �تا�ة خالل ح�اته، وأص�ح �تا�ه یدرس على نطاق واسع. و�دأت تسم�ة االقتصثماني ط�ع

 ب�ساطة. »االقتصاد «ي تتراجع لحساب تسم�ة الس�اس

سه عن التحدي المار�سي وتجاهل االنتقادات الحادة من المدرسة التار�خ�ة  نأى مارشال بنف

ات الوقت لم ینفصل عن میراثه من الكالس�كیین،  سواء األلمان�ة أو فروعها األقل شهرة في بر�طان�ا. بذ 

لى العرض من جهة، والمنهج الحدي في التر�یز على  التر�یز عواعتبر أن المنهج الكالس�كي في 

شفرتا  «ن جهة أخرى، �الهما وقعا في نظرة جزئ�ة لالقتصاد، ورأى أن العرض والطلب هما  الطلب، م
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مل للمجتمع �جب أن �ضم �لیهما. والحق�قة أن مجال علم  �معنى أن التحلیل العام أو المتكا  »المقص 

 مارشال. على یدي   االقتصاد تغیر �شكل �بیر

 قوله: عّرف مارشال علم االقتصاد تعر�فًا واسعًا جدًا �

علم االقتصاد الس�اسي أو علم االقتصاد هو ع�ارة عن دراسة اإلنسان في إطار  «

الجزء من الفرد والمجتمع المتعلق  شغله االعت�ادي في الح�اة: حیث ی�حث في ذلك

 »اهاد�ة للرف�الدرجة األولى �الحصول على المستلزمات الم

عر�فه هذا لالقتصاد الذي �كاد ال �میزه عن  وال بد أن أستاذ ��مبردج الكبیر �ان �عي مدى اتساع ت 

الهتمام شر�حة    �عض العلوم االجتماع�ة األخرى. وأغلب الظن أنه أراد لعلم االقتصاد أن �كون مجاالً 

لر�اض�ات المتقدمة في المكثف ل أوسع من الدراسین. و�ؤ�د هذا الرأي موقفه السلبي من االستخدام

 التحلیل االقتصادي.

لمنهج التجر�دي لر�كاردو واستفاد من مهاراته الر�اض�ة، دون أن �قع �خطأ  تأثر مارشال �ا

د المترافق مع التعمق �استخدام الر�اض�ات  ڤالراس. فقد �ان له موقف واضح من المغاالة في التجر�

سیلة لالختصار، وأنها �جب أن تكون قابلة للتمثیل  ر�اض�ات و في التحلیل االقتصادي. بل رأى أن ال

، وأن تظل قابلة للترجمة "لالنجلیز�ة"، �قصد لكالم مفهوم. تعرض مارشال لنقد شدید من أت�اع  الهندسي

ا أن مار�ة التوازن العام هي مار�ة لوزان�ة ومارشال لم �كن �النس�ة  ڤالراس (مدرسة لوزان) الذي اعتبرو 

المعروفة عن المدرسة التار�خ�ة.  ا �كفي ومن االقتصادیین األلمان ذوي التوجهات �ًا �مراسالڤإلیهم 

فمارشال �ان تجر�د�ًا ور�اض�ًا أقل مما �جب لل�عض وأكثر �ثیر مما �جب �النس�ة لل�عض اآلخر. 

ى  ر�قه بین الجم�ع �صمت وتواضع، حتى عندما �ان منتقدوه على "خطأ" أو سوء فهم علولكنه شق ط

ین، �الذات في ذلك العهد، من میل ر محّب�ه، وذلك على خالف المعروف عن االقتصادیحد تعبی

 لالعتداد �الذات وت�ادل االنتقادات الحادة والردود المتحاملة.

االقتصاد، ال س�ما في س�اق محاولة تناول العالقات وصل مارشال إلى نت�جة مفادها أن تحلیل  

ان�ة هي  ولى هي أن �ل شيء �عتمد على �ل شيء آخر، والثسیتین. األالسبب�ة، یواجه صعو�تین أسا
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أن الزمن ال یتوقف، األمر الذي �عني أن �ثیرًا من المتغیرات محل الدراسة �مكن أن تتغیر آن�ًا �شكل  

اوز هذین التحدیین الَذین �فرضهما واقع الح�اة االجتماع�ة؟ لجأ  مستمر. فك�ف حاول مارشال تج

�قاء العوامل األخرى  «ض�ة مستخدمًا فر  partial equilibriumوازن المجتزئ سماه الت مارشال إلى ما

 . ceteris paribus »ثابتة

دون  نظر�ًا على األقل تغییر عامل واحد  »�قاء العوامل األخرى ثابتة « یت�ح استخدام فرض�ة  

تطور  فترض حدوث فعلى سبیل المثال، ا 76االنشغال ب�ق�ة العوامل التي �فترض أنها لن تتغیر. 

في منطقة ما، األمر الذي أدى إلى انز�اح (ازد�اد) في عرض   تكنولوجي أدى لرفع إنتاج�ة مزارع القمح

االنعكاسات في  القمح، فهل سیتوقف األثر عند هذا االنز�اح؟ أم أن هذا التغیر س�طلق سلسلة من 

 77ح مجددًا؟األسواق المرت�طة �سوق القمح، والتي �مكن أن ترتد على سوق القم

هذه التعقیدات تؤخذ �االعت�ار في نموذج التوازن العام، وأما في حالة التوازن المجتزئ فیتم   

ى األثر  عزل التعقیدات اإلضاف�ة �عیدًا إلتاحة الفرصة للتر�یز على ما �حدث في سوق القمح، أي عل

شكلة عامل الزمن،  م  دًا. وأماالمترتب على سعر القمح أو الكم�ة المستهلكة أو المنتجة من القمح تحدی

فإن مارشال لجأ لنفس األسلوب من خالل خدعة ذ��ة، فقد عمد إلى تقس�م الزمن إلى أمد قصیر جدًا، 

لسعر. ثم إلى أمد قصیر، حیث �ستحیل أن یتغیر حجم العرض فال یؤدي تغیر الطلب إال لتغیر في ا

إلى أمد طو�ل، حیث �ص�ح   ثم�التغیر. وهذا �سمح للعرض �التغیر لكنه ال �سمح لمتغیرات أخرى 

 
ًا على أن «جزئي»  تة، وتأكیداستخدمنا �لمة «المجتزئ» بدًال من «الجزئي» تأكیدًا على فكرة �قاء العوامل األخرى ثاب 76

�ما  -microول�س  partialللغة األصل�ة �ستخدم تقابل «كلي» ف�ما «مجتزئ» تقابل «عام» فضَال عن أن التعبیر �ا
أن التوازن المجتزئ عند ڤالراس �ان اسمه توازن الفترة، و�التالي فإن   توحي الكلمة �اللغة العر��ة. من المهم أن نذ�ر

شال  اس لكن أوغسطین و�ورنوه ومارشال هم الذین وّصفوا هذه الفكرة وصاغوها بزعامة مار د عند ڤالر أصل الفكرة موجو 
ئ بتقلید مارشال أو على شكل منهج متكامل، فصار مارشال �عرف بها، و�شار إلى التقلید المبني على السوق المجتز 

 اقتصاد�ات مارشال أو االقتصاد المارشالي.  
ن یؤدي إلى انخفاض سعره، فینخفض سعر الطحین والبرغل والفر�كه والمعكرونة  قمح ممكن أمثًال: ازد�اد عرض ال 77

من البدائل مثل   وزات، فتنخفض أسعارها جم�عًا، فتزداد الكم�ات المطلو�ة منها جم�عًا، فتنخفض الكم�ة المطلو�ةوالمخب
ذي یؤدي إلى المز�د من اإلنتاج، ، األمر الالرز، فتتراجع المساحة المزروعة �الرز وتز�د المساحة المزروعة �القمح

 االفتراض�ة مجراها.  وهكذا. الحظ الزمن الالزم لتأخذ هذه االنعكاسات
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ممكنًا مثًال ز�ادة رأس المال الثابت، لكن المستوى التكنولوجي السائد �ظل ثابتًا. ثم إلى أمد طو�ل جدًا 

 اإلنتاج.حیث �ص�ح تغییر �ل شيء ممكنًا �ما ف�ه تكنولوج�ا 

س�ك�ة)  كاللمدرسة الوهكذا، فإن الذي �حدد السعر في عالم مارشال، �شكل عام، ل�س العرض (ا

، ڤالراس)؟ بل �الهما. ولذلك اعُتِبر أن مارشال وّفق بین المدرستین، ومع  ِمنـچر   ،ج�ڤنزول�س الطلب (

 أن ذلك صح�ح إلى حد ما إال أن المسألة ل�ست بهذه ال�ساطة.

 Marshallian System of Market Equilibriumفي توازن السوق  نظام مارشال   .7-2-2

وضوع للمقررات الالحقة التي سیدرسها الطالب، سنقوم �عرضه �شيء من التفصیل. لمانظرًا ألهم�ة هذا  

نبدأ �جانب الطلب، ثم نتجه إلى العرض، تمهیدًا لعرض مفهوم توازن السوق، واآلل�ة التلقائ�ة الستعادة  

 التوازن.

 الطلبنى منح

إذ أن  قدرة على الشراء. � ة، بل رغ�ة �االستهالك مدعومأمن�ةالطلب �المعنى االقتصادي ل�س مجرد 

مجّرد توفر الرغ�ة ال �كفي إن لم تتوفر القدرة الماد�ة، تمامًا �ما أن توفر الدخل، مهما �ان مرتفعًا،  

ة �فترض وجودها في ذهن  الطلب هو ع�ارة عن بن�ة نظر�ال �كفي في حال عدم توفر الرغ�ة. 

ما هي ، السمكنوعًا من لعة ما، ولتكن لس المستهلك، و�بدأ بناؤها �السؤال التالي: عند سعر محدد

الكم�ة التي س�طلبها المستهلكون؟ نحن نسأل سؤاًال افتراض�ًا یبدأ بـ "إذا"، فنقول مثًال: إذا �ان سعر 

ن السمك في الشهر؟ لعلهم س�ستهلكون ثالثة  و.ن./كغ، �م طنًا س�طلب المستهلكون م  800الكیلو 

و.ن./كغ،   1000ًال، أو ما شئت. ثم نسأل: إذا �ان السعر مث أو أر�عة عشر طنًا في الشهر الواحد 

كم طنًا س�طلب المستهلكون من السمك في الشهر؟ لعّلهم س�ستهلكون تسعة أطنان فقط عند هذا 

هذه األسئلة واألجو�ة افتراض�ة ولكنها تقودنا   ...و.ن./كغ  1200السعر. ثم نسأل: إذا �ان السعر 

ر المرتفع ینّفر المستهلك ور�ما یدفعه �اتجاه البدائل األرخص، �لحم  سعللنت�جة معقولة مفادها أن ا

الدجاج، أما السعر األقل ف�جذب مز�دًا من المستهلكین �عیدًا عن البدائل األغلى نسب�ًا. �مكن تلخ�ص  

وهو �عّرف �أنه قائمة �الكم�ات   demand scheduleى جدول الطلب ذلك في جدول �س�ط �سم
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 ة عند مختلف األسعار الممكنة.  لعسالمطلو�ة من ال

 جدول الطلب على السمك

 السعر  الكم�ة

 و.ن.)(  (طن/یوم) 

800  14 

600  16 

400  22 

ي لحظة محددة، ، فالسلعة المفردة �كون لها عادة سعر محدد فالممكنة الحظ استخدام �لمة 

أن �ستهلكها    �ص�ك  �ة محددة�ممستهلك  ول�س مجموعة من األسعار. لكن ذلك ال ینفي فرض�ة أن لكل  

�سرد الكم�ات المطلو�ة عند �عض األسعار الممكنة، و�التالي فإنه �مثل  الجدول عند سعر محدد.

ل على منحنى الطلب جدول الطلب على السمك. �استطاعتنا اآلن تمثیل هذا الجدول ب�ان�ًا لنحص

demand curve. نا أن نمثل الطلب ب�ان�ًا �مجموعة  لییتعین عإذا أردنا أن نكون متشددین نظر�ًا فس

من النقاط المنفصلة ولكن من المناسب أن نصل بین هذه النقاط �حیث �كون المنحنى على شكل خط 

تبر�ر ذلك �أن النقطة التي   متصل �صلح ألن �كون تا�عًا مستمرًا �ما هو ظاهر في الشكل، و�مكن
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  توسطات معقولة.م  �ست إالتقع بین نقطة وأخرى من النقاط "األصل�ة" ل

 :قانون الطلب

 law ofنالحظ من مثال السمك أن منحنى الطلب ها�ط. وهذا �عكس قانون منحنى الطلب الها�ط 

downward-sloping demand curve.    ال�مین إلى ال�سار �الط�ع، إذا نظرنا إلى منحنى الطلب من

األسعار العال�ة �كم�ات مشتراة   اطها�طًا هو ارت�فسنجد أنه صاعد! ولكن المقصود �كون المنحنى 

�عود هبوط منحنى الطلب إلى تناقص الرغ�ة الحد�ة   أقل، وارت�اط األسعار المتدن�ة �كم�ات أكبر.

ة أقل من �ل وحدة إضاف�ة فالفرد �حصل على منفعة حد� marginal willingness to pay�الدفع 

 اف�ة �كون أقل.ضعلى الوحدة اإل  ولذلك فإن مقدار الرغ�ة �الدفع للحصول

وهكذا فإن منحنى الطلب �مكن تفسیره أ�ضًا �أنه منحنى رغ�ة حد�ة �الدفع، أو �حسب تعبیر  

. ومنحنى طلب السوق هو ع�ارة عن  marginal valuation curveمنحنى تقو�م حدي    Hicksه�كس  

 مجموع منحن�ات الطلب الفرد�ة.

 

 الكمیة المطلوبةالتغیر في الطلب والتغیر في 

التغیر في  و�ین change in quantity demandedالتغیر في الكم�ة المطلو�ة ز مارشال بین می�

. إن التغیر في الكم�ة المطلو�ة �شیر إلى التغیر في الكم�ة المشتراة  change in demandالطلب 

األخرى، �الدخل والثروة ، وفقط عن، تغیر السعر الذي �حدث في ظل ث�ات العوامل والناتج عن

وأما التغیر في الطلب ف�حدث في ظل ث�ات السعر ونت�جة      وقعات المستهلك أو ثقة السوق وخالفه.وت

ن  للتغیر في أحد المحددات األخرى المذ�ورة. هندس�ًا، یتم تمثیل التغیر في الكم�ة المطلو�ة �حر�ة م 

تقال منحنى الطلب اني فیتم تمثیله ب�ان�ًا �نقطة إلى أخرى على طول ذات منحنى الطلب. وأما الثان

من موضع إلى آخر. ومن الواضح أن هذا الفصل هو ألغراض التحلیل النظري، إذ ال یوجد ما �منع  

ي مع ارتفاع سعر  أن یترافق التغیر �السعر مع تغیر في عوامل أخرى، �أن یترافق ارتفاع الراتب الشهر 

 السلعة.
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 demand determinantsمحددات الطلب األخرى 

ن أن السعر ال ینفرد �التأثیر على السلوك الشرائي للمستهلك، حیث یوجد عوامل �ا غني عن الب

ومتغیرات ال سبیل لحصرها من شأنها أن تؤثر على الطلب. بل إن أحداثًا عابرة �ع�شها المستهلك قد 

نًا على خلف�ة حدث عام،  على استهالكه لسلعة أو خدمة ما، �أن �قاطع منتجًا معی تؤثر �شكل جوهري  

ولكن ثمة هنالك �عض العوامل التي ، أن �عزف عن استهالك منتج ما استجا�ة لتحذیر صحي أو

 : �ظهر تأثیرها أكثر من غیرها على الطلب نوجز �عضها ف�ما یلي

 

 incomeالدخل 

ستهلكین  هري من السمك إذا ما انخفض سعره �ما �كفي �النس�ة للم�مكن أن یزداد االستهالك الش

االستهالك الشهري من السمك دونما انخفاض في   ل األخرى، �ما �مكن أن یزداد امفي ظل ث�ات العو 

السعر إذا ما ازدادت الرواتب واألجور أو الدخل النقدي عمومًا بدون ارتفاع السعر. تتلخص الحالة  

 في الطلب على السمك.  م�ة المطلو�ة من السمك، وأما الثان�ة فتنطوي على تغیراألولى بتغیر في الك

التعبیران لغو�ًا متكافئان، والنت�جة من حیث الكم�ة المستهلكة قد تكون واحدة. لكن اآلل�ة مختلفة.    انهذ 

ل طنًا في الیوم إما من خال 15إلى  13الحظ من الشكل امكان�ة أن تز�د الكم�ات المستهلكة من 

 .  .نو 500و.ن. إلى  700انز�اح منحنى الطلب إلى ال�مین أو �سبب انخفاض السعر من 
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في الحالة األولى لم یتغیر السعر ولكن انزاح منحنى الطلب، أما في الحالة الثان�ة فلم �حدث  

  15و.ن.) إلى النقطة (  700طن،    13ح بل حدثت حر�ة على طول منحنى الطلب من النقطة (انز�ا

�ین  و  و.ن.) وهذا هو التمثیل الهندسي لما �قصده مارشال �الفرق بین التغیر في الطلب 500طن، 

 التغیر في الكم�ة المطلو�ة 
 

 substitutes and complimentsأسعار السلع المكملة والبدیلة  -

. ف�عض السلع تستهلك معًا، �الز�دة والمر�ى والز�ت غیرها�معزل عن استهالك تستهلك سلعة  تكاد ال

  و�یل�ا المعدن�ة. لمن �حل استهالكه محل اآلخر، �المو�یل�ا الخشب�ة واأالزعتر، و�عضها اآلخر �مكن و 

�اح منحنى الطلب تؤدي التغیرات في أسعار السلع التي یرت�ط استهالكها �السلعة محل االهتمام إلى انز 

شهیرة إلى ز�ادة الطلب   على السلعة. فعلى سبیل المثال، یؤدي ارتفاع سعر حزمة المعكرونة من مار�ة

ة بین الز�دة المستوردة والز�دة المحل�ة، قعلى المعكرونة األقل شهرة. ونفس األمر ینطبق على العال

انز�اح منحنى الطلب على  � ممثالً  ، حیث یؤدي ارتفاع سعر األولى إلى ارتفاع الطلب على الثان�ة

غر��ة على طول منحنى الطلب على الز�دة الز�دة المحل�ة إلى ال�مین، ما یترافق مع حر�ة شمال�ة 

 .  substitutesالبدیلة  لعالمستوردة. وأمثال هذه السلع تسمى �الس

لك �النس�ة  یالحظ هنا أن السلع التي �مكن أن تكون بدیلة �النس�ة لمستهلك قد ال تكون �ذ 

كن ل�س �الضرورة آلخر من حیث المبدأ. فالشاي �مكن أن �كون بدیًال عن القهوة �النس�ة لل�عض، ول

تكون سلع بدیلة عن �عضها   أن�النس�ة للجم�ع. من جهة أخرى، هناك سلع قد ال �خطر في ال�ال 

ارتفاع سعر الهاتف   ال�عض ولكنها تكون �ذلك. خذ مثًال الحاسب المحمول والهاتف الذ�ي. قد یؤدي

اإل�قاء على هاتفه الحالي. الذ�ي إلى دفع مستهلك إلى اتخاذ قرار �شراء حاسب بدًال من الهاتف مع 

لكة من سلعة أخرى. فعلى سبیل المثال، یت�ع  ته من جهة أخرى، هناك سلع یت�ع استهالكها للكم�ة المس

ة المستهلكة من الشاي. فإذا ارتفع سعر استهالك السكر لدى الكثیر من العائالت السور�ة إلى الكم�

ي تلقائ�ًا إلى انخفاض الكم�ة المستهلكة من  الشاي �مكن أن ینخفض استهالك الشاي األمر الذي یؤد 

 . complimentary goods المكملةع سلوأمثال هذه السلع تسمى �ال السكر.
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 population number and structureعدد السكان وتر�یب السكان  -

عدد السّكان في معظم بلدان العالم و�ز�د معه الطلب على السلع والخدمات  داد ن، یز مع الزم

ان. فإذا كّ م، ولكن طب�عة الز�ادة في الطلب تختلف �اختالف طب�عة أو تر�یب الز�ادة في الس�شكلٍ عا 

لطلب على  كان التر�یب السّكاني �میل �اتجاه تعاظم نس�ة الشر�حة األكبر سّنًا فمن الطب�عي أن یز�د ا

ت الز�ادة خدمات الرعا�ة الصح�ة وخدمات دور المسنین ووسائل الراحة الالزمة. وفي حال ترّ�ز 

ز�د على العقارات والسلع المعّمرة. ی  السّكان�ة النسب�ة في الشر�حة المتوسطة عمر�ًا فإن الطلب غال�ًا ما

م الدول النام�ة، فإن الطلب على  وأما إذا ترّ�زت الز�ادة في شر�حة ال�افعین �ما هو الحال في معظ

�یب الز�ادة السّكان�ة، فإن ازد�اد عدد و�غض النظر عن تر  خدمات التر��ة والتعل�م ال بد أن یز�د.

�الغذاء والمواصالت وما إلى ذلك من سلع وخدمات أساس�ة.  ع  السّكان یؤدي إلى ازد�اد الطلب على سل 

جم عن الز�ادة السّكان�ة �كون تدر�ج�ًا و�طیئًا �المقارنة  ومن الواضح أن االنز�اح في منحنى الطلب النا

ت األخرى، ولكنه �كون أكثر ث�اتًا. و�ستثنى من ذلك حالة الز�ادة مع االنز�اح الناجم عن المؤثرا

 مة عن موجات هجرة سكان�ة مفاجئة. اجالسكان�ة الن 

 توّقعات المستهلكین:   -

من شأن التغیرات في توقعات المستهلكین أن تؤدي إلى تغّیر في موقع منحنى الطلب. فإذا 

غذائ�ة مثًال فإنهم سیندفعون إلى تمو�ن ما  توقع المستهلكون حصول ارتفاع في أسعار المواد ال

.  من القالقل الس�اس�ةطو�ل دان النام�ة التي لدیها تار�خ بل�ستط�عون منها وهو أمر مشاهد في ال

فالتوقعات وتؤدي التوقعات اإل�جاب�ة في قطاع العقارات إلى تسر�ع قرارات الشراء والعكس �العكس. 

ر�ن المحتملین إلى التر�ث، أمًال �الحصول على أسعار أفضل  �انخفاض أسعار العقارات ستدفع المشت

ونفس  ال�سار. مر الذي یؤدي إلى انز�اح منحنى الطلب على العقارات إلى ألفي األمد المنظور. ا

الظاهرة تشاهد في األسواق األخرى �ما فیها أسواق رأس المال عندما تنتشر توقعات معینة �خصوص 

وب والسلع الرئ�س�ة �القطن عندما تنتشر توقعات سلب�ة �خصوص أثر أسعار الفائدة، وأسواق الحب

 على المحاصیل، وهكذا. �ةالظروف الطب�ع
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 : tastes and advertisementsاألذواق واإلعالنات التجار�ة 

من المعروف أن اإلعالن التجاري الناجح �مكن أن �قنع المستهلك �شراء �م�ة أكبر من السلعة  

 من شأنه أن یدفع �منحنى الطلب على السلعة إلى ال�مین. محل الدعا�ة. وهذا 

 inferior goods �احالة خاصة: السلع الدن 

تسمى السلعة التي یزداد الطلب علیها مع ارتفاع الدخل عند أي مستوى محّدد للسعر �السلعة  

ة إلى ، و�ؤدي ارتفاع الدخل إلى انز�اح منحنى الطلب على السلعة العاد�normal goodالعاد�ة 

الت خاصة، یؤدي حا في سعر نوع من الفاكهة أو المال�س مثًال.  ض انخفا�ما �حدث عند ال�مین. 

.  inferior goodsرتفاع دخل المستهلك إلى تراجع استهالكه من سلع معینة تسمى السلع الدن�ا ا

ول�س �الضرورة  المقصود �السلع الدن�ا هو أنها أدنى نسب�ًا من غیرها في نظر شر�حة من المستهلكین.  

ر ولكنها قد تكون �ا �النس�ة للموسدنفال�طاطا غیر الطازجة تعد سلعة أن تكون ردیئة أو دن�ا بذاتها. 

سلعة عاد�ة لفقیر الحال. فالفقیر عندما تتحسن أحواله الماد�ة سیرغب ب�طاطا غیر طازجة أقل لحساب 

 الفقیر أن �ع�ش مثلهم. �طاطا طازجة �تلك التي �شتر�ها األفضل حاًال والذین یرغب 

 منحنى العرض: 

الذي لجأنا إل�ه في البناء النظري لمنحنى  ت األسلوب  ذاننتقل اآلن إلى بناء منحنى العرض �ات�اع  

لنستخدم ذات األسعار   ؟الطلب. �م س�عرض الص�ادون من السمك عند �ل سعر من األسعار الممكنة 

أدناه.  الممثلة ب�ان�ًا �الشكل  تلك ننا حصلنا علىافترض أ، و التي استخدمناها في بناء منحنى الطلب 

م تولیدها من سؤال افتراضي عن الكم�ة التي �مكن لص�ادي ن أیدینا تبی الحظ أن ب�انات العرض التي  

من الواضح أن منحنى العرض  السمك أن �أتوا بها إلى السوق إذا ضمنوا الحصول على سعر محّدد.

اعد، وعلى الرغم من أن ذلك �عود إلى طب�عة سلوك تكلفة  هو منحنى ص -�عكس منحنى الطلب  -

عود منحنى العرض من خالل مقار�ة معقولة �القول �أن السعر  أن نفسر ص �عاإلنتاج، إال أننا نستط

أر�احًا أعلى، األمر الذي یدفع الص�ادین إلى االجتهاد في  ، في ظل ث�ات �ق�ة العوامل، األعلى �عني

 ول في الم�اه �حثًا عن �م�ة أكبر من السمك. الصید وال�قاء لفترة أط
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لى العزوف عن الصید وال�حث عن عمل أكثر الص�ادین إد وأما األسعار المتدن�ة فقد تقو 

مردودًا أو تقّلل الحافز لبذل الجهد في عمل قلیل المردود. هذا هو مضمون قانون العرض الذي �قول 

على أ�ة حال، منحنى العرض في الحق�قة هو  . عروضة�التناسب الطردي بین السعر و�ین الكم�ة الم

إنتاج وحدة إضاف�ة في، ظل ث�ات �ق�ة العوامل، ستكون أن تكلفة    یث ع�ارة عن منحنى تكلفة حد�ة، ح

على من سا�قتها �سبب الضغط المتزاید على الموارد اإلنتاج�ة المتاحة على األمد القصیر (زراعة  

ز�د والمز�د من العمال في ظل ث�ات رأس المال). وهكذا، فإن أ�ة  أراضي أقل خصو�ة، أو استخدام الم

أدنى سعر �قبل �ه المنتج ثمنًا للوحدة اإلضاف�ة المنتجة وهذا الحد لعرض تمثل ا نقطة على منحنى 

نى التكلفة  حاألدنى ال �مكن أن �قل عن التكلفة. فمنحنى عرض المنتج المفرد هو �التالي ع�ارة عن من

 ج، ومنحنى عرض السوق هو ع�ارة عن مجموع منحن�ات العرض المفردة.الحد�ة لإلنتا 

   supply determinantsمحددات العرض 

في الحدیث عن منحنى العرض بین التغّیر في العرض  زكما هي الحال مع منحنى الطلب، نمیّ 

change in supply  و�ین التغّیر في الكم�ة المعروضةchange in quantity suppliedلتغّیر  . فا

ثابتة، أما التغّیر في  خرى  ألفي الكم�ة المعروضة ینجم حصرًا عن التغّیر في السعر مع �قاء العوامل ا

 العرض فینشأ عن تغّیر في مؤِثر آخر �فعل فعله في ظروف اإلنتاج سل�ًا أو إ�جا�ًا. 
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تغّیر الكم�ة   وهذا األخیر یتم تمثیله ب�ان�ًا على شكل انز�اح في منحنى العرض، ف�ما یتم تمثیل

م�ة المعروضة استجا�ة  الك  فيالمعروضة �حر�ة على طول منحنى العرض. �كلمة أخرى، �أتي التغیر  

من المنتج لتغیر في سعر منتجه في السوق، وأما التغیر في العرض فینجم عن استجا�ة المنتج لتغیر  

 في ظرف ما ال عالقة له �الحافز السعري.

 production costsأثر تغّیر تكال�ف اإلنتاج  -

اتها. ��ف �یل محر لتشغم تخّیل حدوث ارتفاع في أجرة قوارب الصید، أو في الوقود المستخد 

سیؤثر ذلك على سلوك الص�اد؟ من الواضح أن الص�اد سیتأثر سل�ًا �ارتفاع تكلفة الوقود، أو إ�جا�ًا  

جع على التوسع في  �انخفاضها. فانخفاض تكلفة الوقود �عني هامش ر�ح أوسع، األمر الذي س�ش

ك إلى ال�مین (أو األعلى)،  السمض أنشطة صید السمك، و�مكن تمثیل ذلك ب�ان�ًا �انز�اح منحنى عر 

�مكن أن تتغیر تكال�ف اإلنتاج أ�ضًا �سبب ظرف طب�عي.   والعكس �العكس (إلى ال�سار أو األسفل).

ك إلى األسفل، ألنها ترفع  من شأن الر�ح العاصفة أن تدفع منحنى عرض السمفعلى سبیل المثال، 

في السوق، وأما ر�اح الرحمن فتأتي  سمك  الاألمواج وتمنع الص�ادین من خوض ال�حر، فیتراجع عرض  

�الخیر الوافر وتكافئ الص�اد من حیث ال یدري وتعیده إلى الشاطئ �صید وفیر وتسحب معها منحنى  

 عرض السمك إلى األعلى. 

 technological changeالتغّیر التكنولوجي   -

ن یوّفر  نه أشأ إن ابتكار أدوات صید حدیثة أو أجهزة لرصد ت�ارات السمك أو ما شا�ه من 

 الجهد والتكلفة التي یبذلها الص�ادون، األمر الذي سیؤدي إلى انز�اح منحنى العرض إلى ال�مین.  

فة السلع  قادر�ن على سحب ذات النقاش على �ا اال زلنالحظ، أننا برغم التصاقنا �حالة السمك، 

ار في عرض الناتج  ال�سى والخدمات األخرى. فالظروف الطب�ع�ة السیئة مثًال تؤدي إلى انز�اح إل

الزراعي، وفي خدمات النقل البري والشحن الجوي وما شا�ه. و�ؤدي تطّور تقن�ات اإلنتاج إلى انز�اح  

 لة أخرى. �میني في منحنى عرض الحواسب والهواتف الذ��ة والس�ارات وما شئت من أمث
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 : توازن السوق

س�كون السعر �عد �ل تلك  ینالعرض والطلب أن �خبرنا أمارشال في آن اآلوان لنموذج 

األسئلة االفتراض�ة من نمط "إذا �ان السعر.. �م ستكون الكم�ة؟". لدینا إذًا منحنى طلب ها�ط، 

م�اشرة أنهما   حیث نضعهما معًا سنالحظ ،ومنحنى عرض صاعد �شكل عام. و�النظر إلى الشكل

جم�عنا إلى ا�جاد الحل �أقصى   عىیتقاطعان في نقطة محددة. هذه النقطة مهّمة بال شك، وعادة ما نس

ولكن   عالن عن أنها الحل المشترك لمعادلتي العرض والطلب.سرعة، وتبدو هذه النقطة جاهزة لإل

ن السعر عند نقطة التوازن من الواضح أ األهم هو العمل�ة التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة.

و.ن. فإن الص�ادین   400ن السعر ا� و.ن.؟ إذا 400و.ن.، ولكن ماذا لو �ان السعر  600هو 

طنًا عند هذا السعر  22طنًا فقط وأما المستهلكین فستنفتح شهیتهم على شراء  16سیرغبون �عرض 

ك، ففي الواقع هناك سعر المنخفض. فما الذي س�حدث؟ نحن نعلم أن السعر ال �مكن أن �كون �ذل

 محّدد ی�اع �ه السمك، ولكن السؤال مشروع. 

و.ن. فإن الكم�ة التي سیتم ت�ادلها  400ما یبدو من الشكل، إذا �ان السعر �، في الحق�قة

طنًا. لماذا؟ ألن الكم�ة التي ستتوفر في السوق لن تز�د عن ذلك، إذ ال  16في السوق لن تز�د عن 

الص�ادین للعمل أكثر في ظل هذا السعر! هذه الكم�ة �اف�ة لسد حاجة جزء  یوجد حافز سعري لدى 

أطنان من السمك المرغوب شراؤه عند    6كین فقط، حیث س�كون لدینا فجوة أو عجز مقدار  لتهمن المس

). أین سیذهب هذا العجز؟ هل س�عود المستهلكون من السوق إلى بیوتهم  16ناقصًا    22هذا السعر (

 �كن؟ وهل سیتجاهل المنتجون حق�قة وجود فائض من الطلب على أسماكهم؟ و�أن شیئًا لم  

أي سوق البد من أن �فضي إلى ارتفاع في السعر. ومن المشاهد عمومًا أن   فيإن أي عجز  

المستهلكین القادر�ن على الشراء والراغبین �ه أكثر من غیرهم �میلون إلى دفع أسعار أعلى مع تزاید  

امكان�ة الحصول على ما یر�دون نت�جة شّح السلعة. و�ن میلهم لدفع أسعار   شعورهم �القلق من عدم

ّ�ه المنتجین إلى امكان�ة تحقیق مكاسب أعلى عن طر�ق اإلت�ان �مز�د من السلعة إلى السوق نسی أعلى  

 لالستفادة من استعداد المستهلكین لدفع سعر أعلى. 
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ب من وراءها وهو وجود عجز في العرض. ستستمر هذه العمل�ة حتى انعدام مبّررها أو السب 

در�ج�ًا مع وصول الضغوط الصعود�ة �السعر إلى تق إن تخّلص السوق ذات�ًا من هذا العجز یتحق

مستوى سعر التوازن الذي تحدده نقطة التقاطع بین العرض والطلب. بوسعك أن تنظر إلى هذه اآلل�ة  

ح له فرصة رفع السعر، �حیث �خّیر المستهلك بین  من جانب آخر، فالمنِتج �علم �الخبرة أن العجز یت� 

المنزل خالي الوفاض، على ثقٍة من المنِتج �موقعه التفاوضي و�أن    ىإلدفع السعر األعلى و�ین العودة  

�ضاعته لن تكسد �سبب وجود فائض مهم من المستهلكین، س�قبل جزء منهم على األقل �السعر 

لنس�ة للمستهلك �لما �ان الموقف التفاوضي للعارض أقوى. وما األعلى. و�لما ازدادت أهم�ة السلعة �ا

نالك حافز للمنتج لطرح �م�ة أكبر وحافز للمستهلك لدفع سعر أعلى، و�ستمر  هل  دام هناك عجز، س�ظ

الضغط الصعودي على السعر فیز�د عدد من �عرض و�قل عدد من �طلب حتى القضاء نهائ�ًا على  

و.ن./كغ   800لة المعاكسة، لنفترض أن السعر حصل وأنه بلغ واآلن، لنأخذ الحا عجز العرض.

ما هو. هذا السعر س�عجب المنتجین �كل تأكید، ألن أر�احهم ستكون عال�ة    هملسبب من األس�اب ال ی

  20جدًا، وس�جذب �التالي العدید من المنتجین إلى السوق. عند هذا السعر سیرغب المنتجون �عرض  

المرتفع سیؤدي إلى عزوف الكثیر من المستهلكین عن الشراء، األمر   طنًا من السمك ولكن السعر

 ). 14ناقصًا   20ًا في العرض مقداه ستة أطنان (ضائالذي س�خلق ف
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س�سیر �عكس سینار�و العجز، فمن جهة، سیلجأ الص�ادون  األخیر من الواضح أن السینار�و 

طر�ق تخف�ض السعر، األمر الذي س�جذب القلقون من �ساد السمك إلى إغراء المستهلكین �الشراء عن  

هلكون فائض العرض و�ستغلون قوة موقعهم تمس�عض المستهلكین، ومن جهة أخرى، سیالحظ ال

التفاوضي في المطال�ة �أسعار أقل، حیث �سارع المنتجون إلى الرضوخ لألسعار األقل قبل منافسیهم. 

عرض وال تتوقف قبل الوصول �السعر إلى  وهكذا، تستمر هذه اآلل�ة �فعل فعلها ما دام هناك فائض 

وازن في السوق هو أن تتساوى الكم�ة المعروضة مع تالمستوى التوازن. �التالي، فإن شرط تحقق 

الكم�ة المطلو�ة، وأي اختالل بین الكمیتین سیوّلد آل�ة تصح�ح تعید السعر إلى التوازن. هذا هو شرط  

كل أعّم �أنه حالة من االستقرار في السوق ال �میل فیها السعر التوازن. أما التوازن �حد ذاته ف�عّرف �ش

أخرى، إن انعدام وجود الفائض أو العجز ل�س هو التوازن بل هو أحد سماته،   ةلمإلى التغّیر. �ك

والتساوي بین الكم�ة المعروضة والكم�ة المطلو�ة ل�س هو التوازن بل أحد شروط تحققه، وأما التوازن 

 یها مسب�ات تغّیر السعر. فهو حالة تنعدم ف

ا تعرضت السوق لتغیر ما، مثل ما عندما تكون السوق في حالة التوازن �ستقر السعر، فإذ 

لذي س�حدث؟ نظر�ة العرض  ا  إق�ال مفاجئ على سلعة أو تراجع مفاجئ في إنتاج سلعة أو العكس، ما

لتحلیل التغیرات التي  تلقائ�ًا. والطلب تقول أن االختالل الحاصل س�فرز قوى تعید السوق إلى التوازن 

لطلب واستكشاف آل�ة العودة التلقائ�ة إلى التوازن، او   �استخدام منحن�ات العرض تطرأ على توازن السوق  

 78ال بد من أن نتذ�ر أن أي تغییر ال بد أن �كون ع�ارة عن أحد الحاالت التال�ة أو عن مز�ج منها: 

 أوًال: حر�ة على طول المنحنى: -

o ول منحنى العرض:حر�ة على ط 

  ان�ًا �حر�ة على  ب�وتمثل ز�ادة في الكم�ة المنتجة: تنجم عن ارتفاع السعر حصرًا

 طول منحنى العرض �االتجاه الشمالي الشرقي. 

 
ي الجلسة المتزامنة، و�فضل في الس�اق الذي من المهم أن �قوم المدرس �إجراء تمار�ن تحلیل سكوني مقارن ب�ان�ًا ف 78

�حیث یتضح أن التمثیل الهندسي �ساعد في تلخ�ص سر�ع مبدئ�ًا،  نسیر ف�ه أن نستوعب اآلل�ة بال تمثیل هندسي
 للفكرة ال أكثر.
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 مثال: ارتفاع سعر السمك یدفع الصید لقضاء وقت أطول في الصید.

 �ًا �حر�ة انخفاض في الكم�ة المنتجة: تنجم عن انخفاض السعر حصرًا وتمثل ب�ان

 على طول منحنى العرض �االتجاه الجنو�ي الغر�ي.

 قارات �قلل الحافز على االستثمار في البناء.لعسعار امثال: انخفاض أ

o :حر�ة على طول منحنى الطلب 

   ز�ادة في الكم�ة المطلو�ة: تنجم عن انخفاض السعر حصرًا وتمثل ب�ان�ًا �حر�ة على

 لشرقي. طول منحنى الطلب �االتجاه الجنو�ي ا

 د.مثال: انخفاض سعر البن یدفع المستهلك لشراء �م�ة أكثر من المعتا

 ض في الكم�ة المطلو�ة: تنجم عن ارتفاع السعر حصرًا وتمثل ب�ان�ًا �حر�ة فاانخ

 على طول منحنى الطلب �االتجاه الشمالي الغر�ي. 

 .المشتراة مثال: ارتفاع سعر لحم الضأن یدفع العائالت لتقلیل الكم�ات 

 ثان�ًا: انز�اح في المنحنى:  -

o  له �السعر. قةخارجي ال عالانز�اح في منحنى الطلب ناجم عن مؤثر 

  الطلب إلى ال�مین.  �انز�احاإلق�ال على استهالك السلعة �مثل ب�ان�ًا 

 مثال: ازد�اد استهالك الل�مون والحمض�ات مع انتشار نزالت البرد.

  الطلب إلى ال�سار. نز�اح�االعزوف عن استهالك السلعة �مثل ب�ان�ًا 

 طبي.ر ائعة أو تحذیمثال: العزوف عن استهالك سلعة ما �سبب ش

o .انز�اح في منحنى العرض ناجم عن مؤثر خارجي ال عالقة له �السعر 

 .التوسع في اإلنتاج �مثل ب�ان�ًا �انز�اح منحنى العرض إلى ال�مین 

 وجودة فعًال.مثال: استثمارات عقار�ة جدیدة مضافة إلى العقارات الم

  ر. منحنى العرض إلى ال�ساالتراجع في اإلنتاج �مثل ب�ان�ًا �انز�اح 

 مثال: إزالة وحدات سكن�ة قائمة بدون تشیید وحدات جدیدة.

�التأكید: ما �حدث على أرض الواقع الفعلي هو تغیرات یوم�ة في األسعار والكم�ات تحدث   

نتجون لهذه التغیرات �شكل مستمر، ومن الصعب تخیل  غال�ًا بنفس الوقت، و�ستجیب المستهلكون والم
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بین الالعبین في السوق. ولكننا مع ذلك نستط�ع أن نتجرد من   سلألمور �شكل مرتب ومتسلحدوث ا

تعقیدات الواقع �حیث نعبر عما �حدث فعًال من خالل مز�ج من الحر�ات ال�س�طة في العرض والطلب، 

نظن   ة والكم�ة المطلو�ة، دون أن �عني ذلك اننا بهذه الطر�قةوالحر�ات ال�س�طة في الكم�ة المعروض

 ث على شكل سلسلة مرت�ة من الحوادث المنفصلة.حد أن ظواهر السوق ت 

 من المفید أ�ضًا أن نضع في ذهننا ما یلي:

�عني أن الكم�ة المعروضة أكبر من الكم�ة المطلو�ة.   excess supplyعرض    فائض وجود   -

 على السعر. هبوطي ال بد أن یؤدي ذلك ضغط ومهما �ان شكل السوق 

لكم�ة المعروضة أقل من الكم�ة المطلو�ة. ا  �عني أن  excess demand  طلبوجود فائض   -

 .صعودي على السعرضغط ل السوق ال بد أن یؤدي ذلك إلى ومهما �ان شك

في الطلب �ستجیب له العرض �انز�اح مقابل، ونكون  فائض نشأ في السوق مؤقتًا یر�ما  -

 ذلك أمام ثالث حاالت:ب

o ه�ط  �ة التوازن�ة و كمانز�اح العرض �فوق االنز�اح الحادث في الطلب، فتزداد ال�

 ، و�تحدد مقدار الهبوط �الفرق النسبي بین انز�احي العرض والطلب.السعر

لو�ات �شكل �ث�ف ومفاجئ إلى حد ما، �ما مثال: �قبل المستهلكون في فترات األع�اد على الح

 مواسم الرمضان�ة وغیرها. ولكن إذا �انت استجا�ة صناعة الحلو�ات المتوقعة أكبر �حدث في ال

كثیر مما �جب، ر�ما نت�جة دخول منتجین ��ار إلى السوق في الموسم محل الدراسة، فإن السعر �

 ال بد أن یه�ط.

o  الطلب المبدئ�ة ف�ظل الضغط  (فائض) انز�اح العرض ال �كفي لسّد فجوة

ر قائمًا بدرجة ما، و�رتفع السعر �مقدار یتناسب مع الفرق  الصعودي على السع

 عرض، وتزداد الكم�ة التوازن�ة بتناسب موافق.البین انز�احي الطلب و 

في فترة العید، ولكن اإلق�ال فاق توقعاتهم مثال: توقع منتجو الحلو�ات إق�اًال اعت�اد�ًا على منتجاتهم  

ال الس�اس�ة أو ما شا�ه. في هذه الحالة، سیرتفع السعر نت�جة موجة تفاؤل عمت البالد بتحسن األحو 

 نتاجي من تغط�ة الز�ادة في المفاجئة في الطلب.اإلنت�جة عدم تمكن الجهاز 
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o  السعر.  الطلب تمامًا ف�ستقر(فائض) العرض تطفئ فجوة (فائض) فجوة 

وق دون ز�ادة أو  مثال: في هذه الحالة یتمكن الجهاز اإلنتاجي �شكل عفوي من اإل�فاء �حاجة الس

ضغوط صعود�ة أو هبوط�ة ة نقصان األمر الذي یوفر عامل استقرار للسعر الذي ال یتعرض أل�

زد�اد نت�جة استمرار التناغم الحاصل بین حر�ة االستهالك وحر�ة اإلنتاج، على الرغم من اال

 الحاصل في الكم�ات المتداولة. 

قد امتلكنا األدوات التحلیل�ة الب�ان�ة الالزمة �أخذ الحاالت واألمثلة أعاله �االعت�ار، نكون 
وضع إلى موضع آخر، أو لمحاولة التنبؤ بتأثیر تغیر ما في بیئة  م للتعبیر عن انتقال التوازن من

خدام نموذج العرض والطلب إلى تمر�ن الست�عا�ه، السوق على التوازن. على أ�ة حال، �حتاج است
 ي جلسة مسجلة خاصة بنظام العرض والطلب وتوازن السوق.فوتمار�ن ناك أمثلة توض�ح�ة ولذلك فه

لق�ام �حل التمار�ن، فنظر�ة العرض والطلب ل�ست مهمة لمجرد النجاح وانؤ�د على الطالب حضورها  
لمقررات التي س�صل إلیها الطالب ت�اعًا في الخطة في هذا المقرر وحسب، بل مهمة لعدد من ا

والطلب ر�ما تكون أهم ما قدمه على االقتصاد وهي تدرس لكافة  الدرس�ة، فضًال عن أن نظر�ة العرض  
صصات في العدید من الجامعات لما لها من أهم�ة ودور في تنم�ة التفكیر تخ الطالب من �افة ال

 لیل الب�اني السكوني. المر�ب وتطو�ر مهارة الطالب في التح

  Utilitarianism and Welfare Theory المذاهب النفع�ة ونظر�ة الرفاه .7-3

المنفعة  فكرة ت، و�انت تشر مع نها�ات القرن التاسع عشر، �ثرت الكتا�ات عن المفاه�م الحّد�ة وان 

. فآلفر�د مارشال على سبیل  utilityمبن�ة على تحلیل المنفعة  المذاهب  الالحّد�ة قد نضجت و�دأت تتفرع  

، و�ان قد تحدث عن «أعظم مقدار المثال استند إلى نظر�ة المنفعة في البناء النظري لمنحنى الطلب 

تمام االقتصادي �المنفعة لم �كن جدیدًا، بل الهمن الرضى» أي من إش�اع الحاجات اإلنسان�ة. لكن ا

، عما سماه  قبل مارشال بزمن Benthamن قبل ذلك بزمن. وقد تحّدث بینَثم شغل �ال االقتصادیی 

ذه المفاه�م لدائرة االهتمام مجددًا لیتم  «أعظم مستوى من السعادة ألكبر عدد من الناس». عادت ه

ولكن قبل أن نبدأ    على المنفعة الحّد�ة واإلنتاج�ة الحّد�ة. ن�ةتحلیلها في إطار النظر�ة الجدیدة المب

لنعد قلیًال إلى الوراء  .كبر لمفهوم المنفعةعله من المناسب أن نلقي نظرة على سیرة وأعمال الجد األل

 ع. إلى بینَثم قبل أن نتا�
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 Jeremy Bentham) 1832 - 1748جیریمي بینثَم ( .7-3-1

�عتبر مؤسس المدرسة وشخص�ة خالف�ة. زي شهیر، انجلی  ماعياجتفیلسوف وحقوقي ومصلح 

مة األساس�ة التي أسس علیها مذه�ه هي أن  اشتهر �قوله أن المسلّ ة. الحدیث  ة)الیوتیلیتار�ة (النفع� 

مثًال، قرار الحكم �إنزال عقو�ة على  فاس الخطأ والصواب» ق� ي«السعادة العظمى للعدد األعظم ه 

أو السعادة   ماعياالجتاأللم الناتج عن العقو�ة ومقدار النفع  ت�ار مقدارأن �أخذ �االع �جب متهم 

 الس�اسة العامة للدولة. خ�ارات الفرد وخ�ارات المتحققة بتطب�قها، إال أن تطب�قها في االقتصاد یتناول  

نحكم على مقدار صحة أو خطأ س�اسة ما �المقارنة مع س�اسة أخرى بدیلة   ، عندمافمثالً 

س. لكن هذا المذهب انتقد من حقق أكبر مقدار من السعادة ألكبر عدد من الناظر أیهما �ف�جب أن نن

العدیدین، ألنه �مكن أن �ستخدم مبررًا إلیذاء القلة �حجة إسعاد الكثرة. على أ�ة حال، مّر معنا سا�قًا  

�ة  النظر  فيي م النفعمذهب بینثَ  ، الذي ساهم �إدخالمیل ستیوارت بینَثم هذا �ان استاذًا لجون  أن

تقد�م مفهوم المنفعة التي أص�حت   علىالنظر�ة االقتصاد�ة  في    ممساهمة بینثَ   تكاد تقتصر  .االقتصاد�ة

جدًا أو سلفًا لنظر�ة الرفاه   أساسًا في النظر�ة الجزئ�ة وفي نظر�ة الرفاه، األمر الذي اعتبر بینَثم �سب�ه

في  «، �استثناء مقال واحد �عنوان االقتصاد�ةلكنه لم �ساهم �شيء إضافي في النظر�ة االقتصادي. 

و�نا مررنا �ه عندما تحدثنا عن موقف جون لوك من وضع سقف   1787نشره عام    »لر�االدفاع عن ا

 على معدل الر�ا.

 

 Francis Ysidro Edgeworth) 1926 - 1845فرانسیس إیسیدرو ادجویرث ( .7-3-2

) 1832  –  1748جیر�مي بینَثم (  نفعي �عود إلى عهد وصلنا إلى أن اهتمام االقتصادیین �المذهب ال

Jeremy Bentham ولكن ادجو�رث عمل على وضع هذا المفهوم في ص�غة ر�اض�ة محددة، وقد .

لة  «مقاوله في ذلك مؤلف مشهور �عنوان    كان �ثیر االهتمام بتسخیر الر�اض�ات في العلوم االجتماع�ة

على الرغم من أن ادجو�رث �ان  . 1881» نشره عام في تطبیق الر�اض�ات على العلوم األخالق�ة

یدرك أن المنفعة ع�ارة عن شعور نفسي ال �مكن ق�اسه وال �مكن مقارنته بین شخص وآخر، إال أنه 
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معت الفكرة في �اس المنفعة ق�اسًا �م�ًا �امًال. لارتأى وجود أس�اب عمل�ة للسماح �افتراض إمكان�ة ق

ض الحّسي یتزاید بنسب متناقصة مع ارتفاع  أن إدراك المحرّ  »ف�شنر«ذهن ادجو�رث من اكتشاف 

أعاد ادجو�رث ص�اغة "قانون" ف�شنر، بل ط�قه، على حالة االستهالك بهدف إنشاء عالقة   79شّدته.

ص المنفعة الحّد�ة للدخل النت�جة �انت وصوله إلى قانون تناقبین المنفعة الحّد�ة و�ین دخل الفرد. و 

diminishing marginal utility of income عد مستوى محّدد من الدخل، �ل ز�ادة في الدخل� :

 تعطي ز�ادة أقل في المنفعة من �ل وحدة إضاف�ة من النقود.

في تأمین إمكان�ة اعت�ار أن    Cardinal utilityساعد استخدام ادجو�رث للمنفعة القابلة للق�اس  

ادرًا على تحدید أي الحزمتین كیین فإنه �كون قهلك عندما �قارن بین حزمتین أو تر�یبین استهالالمست

تنطوي على منفعة أكبر، ول�س ذلك وحسب، بل المستهلك �ستط�ع أ�ضًا أن �عرف �كم تز�د منفعة  

من المساواة ، فإن مز�دًا  د األفراالمنفعة بین    هذا عن ذاك. و�موجب ذلك وجد أنه في ظل تشا�ه إدراكات 

عي �كل: فالمنفعة الحّد�ة للدخل تكون متدّن�ة  في الرفاه االجتمافي توز�ع الدخل سیؤدي إلى ز�ادة 

عند األغن�اء ومرتفعة عند الفقراء، و�التالي فإن إعادة التوز�ع لصالح الفقراء من شأنه أن یؤدي إلى 

 للرفاه. ارتفاع في المستوى العام 

 

 المنافع والسلع البدیلة والسلع المكملة . فرض�ة استقالل 1.2.3.7

بل سمح   additive utility function�فترض ادچو�رث تا�ع منفعة جمعي  چوصن وجیـڤنز لم    �خالف

للكم�ة المستهلكة من سلعة معینة أن تؤثر على المنفعة الحّد�ة المشتقة من سلع أخرى. األمر الذي 

  80. »البدیلة«والسلع  »المكملة«لسلع من االقتصادیین إلى التمییز بین ا قاد عدداً 

هلك معًا وأما السلع البدیلة فهي التي �مكن للواحدة منها أن تحّل محل مكملة هي التي تستالسلع ال

األخرى. فعلى سبیل المثال، الس�ارة والبنز�ن سلع مكملة، وأما الجبن البلدي والجبن المستورد فسلع  

 
 )، عالم نفسي ألماني.1887 - 1801شنر (غوستاف ف� 79
 ). 1919 -  1842) ور�تشارد لیَبن (1906 - 1837راو ورودلف آوشبیتز ( 80
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فض معها  رات وانخلة. فإذا ما ارتفعت أسعار الس�ارات، انخفضت الكم�ات المستهلكة من الس�ا بدی

إلطارات. وأما ارتفاع سعر الجبنة الفرنس�ة فیؤدي إلى اإلق�ال على الجبنة البلد�ة. هذه  استهالك ا

تي تنشئ  ال  cross- price elasticity  »مرونة الطلب التقاطع�ة «العالقات تدرس من خالل ما �سمى  

  عة أخرى. تجیب هذه كة من سلعالقة بین تغیر نسبي في سعر سلعة وتغیر نسبي في الكم�ة المستهل

المرونة عن السؤال: �كم نقطة مئو�ة یز�د استهالك السلعة س عندما یرتفع سعر السلعة ع �مقدار  

ان مكملتان، وتكونان  نقطة مئو�ة واحدة؟ فإذا �ان الجواب عن هذا السؤال مقدارًا موج�ًا �انت السلعت

و اإلبدال بین السلعتین.  لى شّدة التكامل أف�شیر إ بدیلتان إذا �ان المقدار سال�ًا، وأما حجم المقدار

 ولكن ما عالقة ذلك �المنفعة الحّد�ة التي نحن �صددها؟ 

المنفعة الحّد�ة هي أساس هذا التحلیل �ما ذ�رنا، فاستهالك مقدار إضافي صغیر من سلعة  

ا إذا أدى إلى تان، وأملعتین سیؤدي إلى ارتفاع المنفعة الحّد�ة للسلعة الثان�ة إذا �انتا مكملمن الس

فاض المنفعة الحّد�ة للثان�ة فالسلعتان بدیلتان. وهكذا، �مكن القول أن خروج ادجو�رث عن فرض�ة  انخ

ع لم تكن فرض�ة  استقالل المنافع فتح ال�اب لتطور هام في النظر�ة فضًال عن أن استغالل المناف

�ارة عن مجموع  ون تا�ع المنفعة ع من أن �كواقع�ة ولكنها �انت مر�حة من الناح�ة الر�اض�ة، فبدًال 

أجزاء منفصلة أص�ح تا�عًا �قبل التفاعل مع متغیراته. وفي الدراسات النظر�ة المعاصرة سنجد أشكال  

مختلف عن اآلخر. وأخیرًا نالحظ أن  ال حصر لها من توا�ع المنفعة، �ل منها �فید ال�احث في س�اق  

ل �جب أن یؤخذ بها في تلك  ؤخذ �حالة خاصة، بمكن أن تالمنفعة الجمع�ة ل�ست مرفوضة و�نما �

 الحاالت التي تكون فیها المنافع مستقّلة عن �عضها �الفعل.

 

 Indifference Curve. منحنى السواء 2.2.3.7

في التحلیل االقتصادي.   indifference curve  »واءمنحنى الس«كان ادجو�رث أول من أدخل مفهوم  

ة الحزم أو التراكیب السلع�ة التي تعطي المستهلك  لمحل الهندسي لكافارة عن امنحنى السواء هذا هو ع�

ذات المستوى من المنفعة. وقد شقت هذه المنحن�ات طر�قها �قوة إلى التحلیل االقتصادي الجزئي 
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السائدة حتى الیوم. ف�مكن أن �أخذ منحنى السواء في النظر�ة  وأص�حت من أسس نظر�ة المستهلك 

ل التي �مكن أن تستخدم في التعبیر عن تفضیالت المستهلكین.  نهائ�ًا من األشكاعددًا ال االقتصاد�ة 

افترض للت�س�ط أن الفضاء السلعي للمستهلك یتكون من سلعتین فقط. �مكن التعبیر عن �افة التراكیب  

�م�ة  لك ذات المستوى من المنفعة من السلعتین �خط ها�ط للداللة على أن نقصان  التي تحقق للمسته

ة محددة من �م�ة من الثان�ة في تناسب ثابت مهما زادت أو نقصت الكم�ات األولى �عوضه ز�اد من 

المستهلكة. �مكن أ�ضًا أن �كون شكله ع�ارة عن منحنى ها�ط، للداللة على أن التناسب المذ�ور ل�س 

للداللة   Lكل حرف  ن �أخذ ش بل متغیرًا، تعبیرًا على تناقص قابل�ة اإلبدال بین السلعتین. و�مكن أثابتاً 

على أن المستهلك یرغب �كم�ة محددة من �لتا السلعتین �حیث أن أ�ة ز�ادة إضاف�ة في اّیهما لن  

لى والثان�ة ت�عًا  �كون لها أثر في ز�ادة منفعته. و�مكن أن تتراوح شدة انحناءه بین الحالتین األو 

التي یواجهها  لك في ظل األسعار  ت المستهلخصائص تفضیالت المستهلك. وأخیرًا، عند دراسة تفضیال

والدخل أو الثروة التي �متلكها، �ص�ح �اإلمكان تحلیل قراره �خصوص الكم�ات التي س�قرر شراءها  

یرة �مكن بناء محنى طلب  �غرض تعظ�م منفعته. ومن إجراء �عض التجارب النظر�ة على هذه األخ 

 المستهلك.

 

 81edo ParetoVilfr) 1923 –  1848یلفریدو پاریتو (ڤ .7-3-3

واستبدلها �منفعة ترتیب�ة أو رتب�ة  Cardinal utilityفهوم المنفعة القابلة للق�اس الكامل رفض �ار�تو م

ordinal utilityدید تر�ی�ه االستهالكي  . وفي حالة المنفعة الترتیب�ة �ظل المستهلك قادرًا على تح

الثاني.   حدید �كم �فّضل األول علىكن للمستهلك تالمفّضل على تر�یب استهالكي آخر، لكن ال �م

والمنفعة الترتیب�ة أ�ضًا ال �مكن مقارنتها مع األشخاص و�ذلك ال �مكن جمعها. فاقتراح �ار�تو هذا 

ن بوضوح أن ادخال مفهوم المنفعة الترتیب�ة  �مكن وصفه بثورة داخل�ة في نظر�ة المنفعة، لكن �ار�تو بیّ 

 
في تحلیل الب�انات اإلحصائ�ة  د، ال س�مااقتصادي إ�طالي (ولد في فرنسا) �ان له تأثر عمیق جدًا في علم االقتصا 81

 �عد أن �انت الفلسفة هي المه�منة من زمن آدم سمیث. واستخدام الر�اض�ات المعمقة في التحلیل االقتصادي
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على حد تعبیر �ار�تو الذي بّین   »ق على اإلطال«�ة في الطلب. النظر�ة الحدّ لن یؤدي إلى اإلطاحة �

عدم الحاجة للمنفعة القابلة للق�اس الكامل، إذ �مكن �سهولة الوصول إلى تفضیالت الفرد واشتقاق  

لسواء عند مستوًى محدد من الدخل واألسعار. فك�ف فعل منحنى الطلب من عائلة من منحن�ات ا

سجلة، لكننا سنؤجل اشتقاق منحن�ات الطلب ى السواء في المحاضرة المرح مفهوم منحنذلك؟ سنقوم �ش

 إلى مقرر التحلیل االقتصادي الجزئي.

 

 Pareto Optimality. أمثل�ة �ار�تو 1.3.3.7

ال�حت، وهي الیوم معروفة �اسم مر�ع ادجو�رث، في حین   ابتكر �ار�تو وسیلة هندس�ة لدراسة الت�ادل

خطأ الشائع. على أ�ة حال، ینطلق �ار�تو من  �تو، وال نعلم سبب هذا التسمى مر�ع �ار أنها �جب أن 

ه�ات  «حالة م�ّسطة تنطوي على شخصین وسلعتین، و�ل شخص �متلك �م�ة مبدئ�ة من السلعتین 

الذي انطلق منه �ار�تو هو: هل �مكن لهذین أن �ص�حا   . والسؤالinitial endowment »مبدئ�ة 

نى آخر، هل �مكن من خالل الم�ادلة فقط أن خالل الق�ام �م�ادلة؟ �معیهما معًا من أفضل حاًال �ل

�صل �لٌّ من الشخصین إلى مستوى من المنفعة �فوق ذاك الذي �مكن لكلٍّ منهما الوصول إل�ه في 

نقاط ك ما �متلكانه من ه�ات مبدئ�ة؟ َبّیَن �ار�تو أنه و�شكل عام هناك  حال قرار عدم الم�ادلة واستهال

نسب�ة الموافقة من السلعتین. تتنوع هذه الحاالت بین حالتین خاصتین. ن التوازن ومن األسعار المتنوعة م

في األولى �حصل أحد طرفي الت�ادل على �امل مزا�ا الت�ادل في حین ال �حصل الثاني على شيء،  

 الحالة الثان�ة ف�العكس. وأما 

متفاوتة. والمحل  رفا الت�ادل المزا�ا بنسب یتقاسم فیها طوف�ما بین هاتین الحالتین حاالت متنوعة 

 contract »منحنى التعاقد «الهندسي لكافة هذه الحاالت، أي �افة النقاط التوازن�ة المحتملة �سمى 

curveكن فیها ألحد طرفي الت�ادل أن �حّسن وضعه . أ�ة نقطة على هذا المنحنى تمّثل حالة ال �م

لتي تتحقق عندما یتم  ا pareto optimality » ثل�ة �ار�توأم«ا ما �سمى إال على حساب اآلخر. وهذ 

تخص�ص الموارد �طر�قة �ستحیل معها تحسین وضع أيٍّ من طرفي الت�ادل إال على حساب الطرف 
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ادل إلى تغیر ما في سعر أحد السلعتین؟  اآلخر. واآلن، ��ف �ستجیب �ل طرف من أطراف الت�

�فترض أن �مر الطالب المقرر (هندسي لن نقوم �ه في هذا  اإلجا�ة على هذا السؤال تحتاج إلى تحلیل  

بهذه المفاه�م �شكل أعمق في مقرر التحلیل االقتصادي الجزئي)، لكن �مكننا في هذه الُعجالة أن نقول 

من خالل  demand function »تا�ع الطلب «إلى بناء ما نسم�ه أّن اإلجا�ة على هذا السؤال تقودنا 

ي سعر السلعة مع �قاء �افة العوامل ر حدوث ففكر�ة ننطلق فیها من تغی محاكمة عقل�ة أو تجر�ة

األخرى ثابتة.  وأخیرًا، ومع هذا التطور في المستوى النظري لعلم االقتصاد فتح ال�اب لتطورات جدیدة 

 ا ف�ما �أتي:نشیر �سرعة إلى أهمه

) و�عده 1948 - 1880كي (ن سلوتسچأثر الدخل وأثر اإلبدال: بّین االقتصادي الروسي أو�ـ -   

أن تغیر سعر سلعة في ظل ث�ات �ق�ة العوامل  Jon Hicks) 1989 -  1904ه�كس (  �ضًا جون أ

مطلو�ة الناجم عن  �مكن تجزئته إلى أثر�ن هما أثر الدخل وأثر اإلبدال. �حیث أن التغیر في الكم�ة ال

 أح�انًا أخرى. تغیر في السعر �كون محصلة اثر�ن، متعاضدین أح�انًا ومتضاّدین 

 First Fundamental Theorem of »�ة األولى القتصاد الرفاهة األساسالمبرهن« -

Welfare Economics   وهذه تتناول الشروط التي إن تحققت نتثبت من وجود توازن السوق المحقِّق

 �ار�تو. ألمثل�ة

 Second Fundamental Theorem of »المبرهنة األساس�ة الثان�ة القتصاد الرفاه« -

Welfare Economics  قول �إمكان�ة تحقق أي توازن سوق �حترم أمثل�ة �ار�تو من خالل إعادة  وهذه ت

  –   1915ِسن (ول سامُیلْ پتوز�ع اله�ات أو الكم�ات المبدئ�ة ألطراف الت�ادل. و�ال التسمیتین تعودان ل

2009 (Paul Samuelson.وأما المبرهنات ذاتها فهي لصاحبها �ار�تو ، 

 ر�ة الرفاه االقتصاديتطور نظ . تأثیر �ار�تو على2.3.3.7

من أهم نتائج هذا المسار في تطور نظر�ة المنفعة من منفعة قابلة للق�اس الكامل إلى منفعة ُرَتبّ�ة أن  

فاه أص�ح بدیًال عن فكرة إعادة توز�ع الدخل القائمة على فكرة تناقص التحلیل المبني على مبرهنات الر 

لة للق�اس الكامل. وعندما حازت نظر�ة �ار�تو على القبول  عة القابّد�ة للدخل في إطار المنفالمنفعة الح
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كان�ة  العام وتم التخلي عن الق�اس الكامل للمنفعة لصالح المنفعة الُرَتبّ�ة، و�التالي التخلي عن فكرة إم

  الفرد �عد أن �ان منص�اً   مقارنة المنفعة بین األشخاص، فإن محور التر�یز في النظر�ة عاد مجددًا إلى

جتمع �كل. فالمشكلة هنا أننا إذا أخذنا �مبدأ أن الس�اسة العامة تقودنا إلى وضع أفضل إذا على الم

قل أ�ة س�اسة عامة هادفة  نجم عنها تحسن عند فرد دون ضرر على فرد آخر، فهذا من شأنه أن �عر 

لس�اسة  ة �مكن ل�مثال واحد على حالة واحد لتحسین الوضع االجتماعي ألننا ال نكاد نستط�ع أن نأتي  

العامة فیها أن تفید طرف دون أن �كون ذلك على حساب طرف آخر. وعمل�ًا، هذا �عطي الفرد 

ل أن نقرر ما إذا �انت الحالة (أ) المتضرر حق الفیتو على الس�اسة العامة. و�كاد �كون من المستحی

مستفیدوه وله  �اسة له بدیل محتمل من بدائل الس أفضل من الحالة (ب) �النس�ة للمجتمع، ألن لكل 

متضرروه، فك�ف �مكننا والحال هذه أن نحكم لمصلحة هؤالء على حساب أولئك إذا امتنعنا عن مقارنة  

 المنافع بین األفراد؟  

جاد مخرج من هذا "المأزق" وقادت األ�حاث النظر�ة لن�كوالس �الدور وجون انشغل االقتصادیون في إ�

و�موجب  82.»ه�كس في التعو�ض   –مع�ار �الدور  «قًا  ّمي الحاقتراحهما مع�ار تعو�ض سُ   ه�كس إلى

هذا المع�ار یتم التحّقق من �ون التحسین الناجم عن الس�اسة العامة تحسینًا �حترم أمثل�ة �ار�تو (أي 

رر وأن  ال یؤذي أي طرف �ما رأینا) إذا �ان الطرف المنتفع قادرًا على تعو�ض الطرف المتضتحسین  

نفس الوقت. الحظ أن هذا التعو�ض ال �جب أن یدفع فعًال �الضرورة، بل  تحسین ب�ظل منتفعًا من ال

ض هذا هو ع�ارة عن عمل�ة تحقق نظر�ة للتأكد من تحقق أمثل�ة �ار�تو، و�التالي فإن مع�ار التعو�

 .  »تحسین �ار�تو محتمل«یتناول ما �سمى 

وصلت هذه المحاوالت النظر�ة  وقد طو�ر معاییر تعو�ض أخرى، فتح اقتراح مبدأ التعو�ض ال�اب لت

إلى نت�جة مؤسفة مفادها أن أداء معاییر التعو�ض جم�عها ال تعمل �شكل مرٍض إال في ظل شروط  

 كون متشابهون ذوو تفضیالت خاصة).شدیدة التقیید (أسعار نسب�ة ثابتة ومستهل

 
ذلك هما في  الحقة ستقود إلى تطو�ر معاییر تعو�ض مختلفة وأهم من عمالتم ر�ط االسم �المع�ار ألن األ�حاث ال 82

 ). 2001 - 1910بور سكیتوفسكي (وتیالذ�ر  آنفلسن بول سامیُ 



212 

 ار�تو وقض�ة توز�ع الدخل� . 2.3.3.7

 Pareto »مبدأ �ار�تو«خل التي �ان تناولها نظر�ًا. �قول الد  االنت�اه إلى قض�ة توز�ع لفت �ار�تو

Principle  أن عشر�ن �المئة من السكان �س�طرون على ثمانین   80  – 20الذي �سمى أ�ضًا قاعدة

خل، وعشر�ن �المئة من العشر�ن �المئة �س�طرون على ثمانین �المئة، وهكذا. أي أن �المئة من الد 

�شكل متساٍو. �مكن لتوز�ع الدخول أن �سوء أو یتحسن مع الزمن داخل  وزع  الدخول �عیدة جدًا عن الت 

لم مع  البلد أو على مستوى العالم. شهد العالم في العقود األخیرة تحّسنًا في التوز�ع على مستوى العا

احد �میل إلى األسوء. صعود الصین وغیرها، ولكن و�شكل عام فإن توز�ع الدخول على مستوى البلد الو 

 عم�م ذلك على الثروة وعلى متغیرات أخرى مثل االستهالك والطاقة وغیرها. كن تو�م

دفع االهتمام �قض�ة توز�ع الدخل إلى تطو�ر مقای�س لعدالة توز�ع الدخل أهمها معامل  

قع  نظر�ًا، ت   Lorenz Curve.84المبني على منحنى لورنتس الشهیر  Gini Coefficient 83» جیني«

فر والواحد، وتكون متدن�ة عند سوء توز�ع الدخل وترتفع مع اقتراب الدخل لصق�مة معامل جیني بین ا

�طاني  من التوز�ع �شكل متساٍو. وأشهر االقتصادیین الذین انشغلوا بهذا الموضوع هما آتِكنِسن البر 

Anthony B. Atkinson    كیتي  پ والفرنسي�Thomas Piketty  ى قید الح�اة حال�ًا.  و�الهما ال یزاال عل

من أهم وأشهر األعمال في هذا المجال، فقد ظهر و�أنه  2014�تاب پ�كیتي الذي نشره عام د و�ع

عوة ��ار  دّق ناقوس خطر وانشغلت وسائل اإلعالم لفترة طو�لة �مناقشة مضمون �تا�ه وتم د 

پ�كیتي م�اشرة حول  لسماع لإلنترنت االقتصادیین للتعلیق على پ�كیتي، و�وسع الطالب أن �عود 

تا�ه. الخالصة، هي أن الرأسمال�ة تتجه أكثر فأكثر نحو مجتمع غیر عادل، تكون ف�ه الثروة  �  موضوع

ت مقترحات پ�كیتي  من نصیب من یولد في العائلة المناس�ة ال من نصیب المجتهد. وعل�ه فقد انصبّ 

ه  ش� ومنع التقهقر إلى مجتمع  �شكل رئ�سي على الضرائب على الثروة واإلرث بهدف تفتیت الثروة

 اقطاعي وعلى أمل االنتقال إلى مجتمع ینطوي على فرص للش�اب.

 
 Corrado Gini   )1965 -  1884احصائي ا�طالي ( 83
 Max Otto Lorenz) 1959 - 1876احصائي امیر�ي ( 84
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 والنظر�ة الكم�ة في النقود  Fisher Irving )1947-1867ف�شر ( چنڤِ ار  .7-4

أعظم اقتصادي في تار�خ الوال�ات المتحدة. حصل ف�شر على درجة عام  �عد ف�شر �النس�ة للكثیر�ن 

اف أساتذة في الفیز�اء النظر�ة وعلم االجتماع!  و�ان تحت إشر  1891القتصاد عام الد�توراه في ا

، األمر الذي حیث استخدم مهاراته الر�اض�ة في تطو�ر نظر�ة التوازن العام في أطروحته في الد�توراه 

في   Yaleو�رث. سافر ف�شر إلى أورو�ا ودرس في �عض جامعاته ثم عاد لجامعته أثنى عل�ه ادج

ًا و�احثًا شهیرًا شغل مناصب أكاد�م�ة رف�عة أهمها رئاسته  ات المتحدة حیث قضى عمره أستاذ الوال�

ته االقتصاد�ة، إال أنها  ). وعلى الرغم من تنوع مساهماAEAلجمع�ة االقتصادیین األمیر��ة الشهیرة (

همته في  تسب شهرته بین االقتصادیین من تأثیره العمیق في الفكر النیو�الس�كي من خالل مسااك

 .النظر�ة الكم�ة النقود 

قبل البدء �عرض نظر�ة ف�شر في �م�ة النقود، نعود لنلخص �عجالة أهم ما جاء �ه اآل�اء 

الشهیرة   »ة الت�ادلمعادل«. نقوم �عد ذلك �عرض الكالس�كیون في الس�اق الذي س�سیر عل�ه ف�شر

تأثیر �بیر ف�ما �عد في الفكر  و��ف حولها ف�شر إلى نظر�ة في الطلب على النقود، س�كون لها 

 النیو�الس�كي الالحق وامتداداته حتى الزمن المعاصر. 

 . تمهید �الس�كي لدور النقد:1.4.7

لخاص �ه، أي ئل �أن �ل عرض �خلق الطلب االقا   SAY  س�هاآل�اء الكالس�كیون �قانون    أخذ 

وا رأو ي تحدده عوامل حق�ق�ة.  المساوي له. وانطلقوا من هذا القانون للوصول إلى أن حجم العرض الكل

حیث ن االقتصاد قادر دونما تدخل من الحكومة على الوصول بنفسه إلى مستوى التشغیل الكامل، أ

في   س�هي سر�ان قانون �عود الفضل في ذلك إلى مرونة األسعار واألجور. �حسب الكالس�كیین، یؤد 

ر  ا ك ألن االقتصاد سینطوي على ت�األسواق إلى انعدام أ�ة إمكان�ة لحصول فائض في الطلب، وذل

إلى مرحلة التشغیل الكامل، حیث تكفل مرونة األسعار تفعیل   �االقتصاد  من الدخول �اٍف للوصول

ازن صعودًا �ان أم هبوطًا.  آل�ة التصح�ح الذاتي في سوق السلع عندما ینحرف السعر عن سعر التو 

أ�ة نزعة للتغییر.  هازن الذي تنعدم مع الوصول إل�إلى سعر التو  التلقائ�ة وتقود هذه اآلل�ة إلى العودة
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 أي ما على االقتصاد إال االنتظار.  

من جهة أخرى، تلعب مرونة األجور في سوق العمل دورًا مشابهًا لدور مرونة األسعار في 

ي لتحقیق التوازن في سوق العمل أن نترك للعمال وألر�اب العمل حر�ة التعاقد  سوق السلع، حیث �كف

قابي. وأما في سوق رأس المال، فقد است�عد الكالس�كیون أن  ن طوعي ودونما تدّخل حكومي أو  �شكل

�كون لتغیرات الدخول ألي دور في تحقیق توازن سوق رأس المال، أي التوازن بین االدخار واالستثمار،  

وق رأس  سبب ب�ساطة هو أن االقتصاد الحر �عمل عند مستوى التشغیل الكامل. �ما أن توازن سوال

ي دور للنقود، حیث آمن الكالس�كیون �ح�اد�ة النقود وقصروا دورها على  أالمال یتحقق �معزل عن 

یر الذي رأى الكالس�كیون في تحلیلهم لسوق رأس المال، أن معدل الفائدة هو المتغو   تسهیل الم�ادالت.

معدل الفائدة لدیهم یتمتع  . فیلقى على عاتقه تحقیق التوازن بین عرض االدخار والطلب على االستثمار

االستثمار، والتالقي  رونة صعودًا وهبوطًا، و�رت�ط طردًا مع عرض االدخار وعكسًا مع الطلب على  م�ال

ار أو فجوة طلب استثمار بین هذین �حدد معدل الفائدة التوازني، وفي حال ظهور فجوة عرض ادخ

ل إلى الوضع المعروفة �العودة �سوق رأس المفإن مرونة معدل الفائدة �فیلة وفقًا لآلل�ة التلقائ�ة ا

ونؤ�د أخیرًا على أن معدل الفائدة �المفهوم الكالس�كي هو  التوازني الذي تنعدم معه أ�ة نزعة للتغییر. 

�ما ذ�رنا، ألن النقود لدیهم ال تطلب لذاتها بل �ستفاد    سعر فائدة حق�قي، فالنقود است�عدت من المشهد 

 الم�ادالت.من استخدامها في تسهیل 

لم یروا را�طًا بین النقود   نی للنظر�ة الكالس�ك�ة أن الكالس�كیعة السر�عة جالمرا ه�ظهر من هذ 

الواضح أن حجم    ث منیو�ین اإلنتاج، أي أنهم لم یروا را�طًا بین المتغیر النقدي والمتغیر الحق�قي، ح

تهم � �النقود. ولذلك فقد جاءت نظر   العرض الكلي في االقتصاد یتحدد لدیهم �عوامل حق�قة ال عالقة لها

في الق�مة منفصلة عن نظر�تهم في النقود. فنظر�تهم في الق�مة تعنى بدراسة األسعار النسب�ة للسلع  

في النقود فقد تناولت المستوى العام  و�رون أنها تتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب. وأما نظر�تهم 

استمرت الم�ادالت.  لعة دورانها أو حر�تها في تسهیلألسعار والذي تحكمه عوامل �م�ة النقود وسر 

هذه النظرة وترسخت إلى حد �بیر مع النیو�الس�كیین �فضل مساهمات ف�شر التي ننتقل ألهمها  

  م�اشرة. 
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 النظر�ة الكم�ة في النقود: . 2.4.7

تا�ًا �ان  � Fisherهذه النظر�ة إلى القرن التاسع عشر و�دا�ة القرن العشر�ن، حیث نشر ف�شر تعود 

 The Purchasing Power ofأو    »القوة الشرائ�ة للنقود «نظر�ة االقتصاد�ة سّماه  لله �الغ األثر في ا

Money .85 د (أي  أراد ف�شر أن ینظر في الرا�ط بین مجمل �م�ة النقود المتداولة في االقتصا

اجراؤها في ذات ) التي یتم T) و�ین مجمل �م�ة الم�ادالت أو الصفقات (Mاجمالي عرض النقود 

واحدة. بدأ ف�شر في ص�اغته لفكرته على أرض�ة أن النقود هي مجرد وس�ط لتسهیل  الفترة وهي سنة

بد أن تنطوي  ت وانطلق من حق�قة �س�طة مفادها أن أ�ة صفقة أو م�ادلة تتم بین طرفین الالم�ادال

اق مال�ة. األمر الذي �عني أن  على استبدال �م�ة من النقود �كم�ة من السلع أو الخدمات أو ر�ما أور 

ك إلى ص�اغة  الق�مة األسم�ة لتلك السلع أو الخدمات تتحدد �ق�مة النقود التي دفعت مقابلها. قاده ذل

قود (أي عدد المرات التي یتم فیها  سرعة دوران الن TVحیث تمثل )، PT TMV =: (المتطا�قة ال�س�طة

 معدل سعر الم�ادالت.  عن Pتعّبر ، ف�ما لعام الواحد)استخدام وحدة النقود في إجراء الم�ادالت في ا

الالزم إلجراء عدد من الم�ادالت وهكذا فإن الطرف األ�سر من المتطا�قة �مّثل ق�مة التدفق النقدي 

�حدد من   exogenous variableتعد متغیرًا خارج�ًا  Mالحظ أن  .Pعند السعر المتوسط  Tمقداره 

الخصائص المؤسسات�ة والتقن�ة   من وجهة نظر ف�شر من خالل TVد قبل البنك المر�زي ف�ما تتحد 

وامل تتغیر ب�طء شدید إلى حد �مّكنه  )، وهذه العTو  Pو  Mمستقلة عن �ل من    TVلالقتصاد (أي أن  

ر. فمثًال إذا �ان استخدام النقود المعدن�ة ضرور�ًا إلجراء  ثابتة على األمد القصی VTمن اعت�ار 

�انت الش�كات هي المستخدمة �وسائل دفع.  دوران النقود ستكون أقل مما لوالم�ادالت فإن سرعة 

ة، األمر الذي سیتطلب �م�ة أكبر من النقود من أجل فسرعة التداول مع األولى أ�طأ منها مع الثان� 

�ادالت �الق�مة األسم�ة. أما في حال استخدام الش�كات أو وسائل دفع أسرع  تولید ذات المستوى الم

(�الق�مة اإلسم�ة) �كم�ة أقل من النقود ألن معدل التداول  جراء ذات المستوى من الم�ادالت ف�مكن ا

بدورها تعتبر عند الكالس�كیین ثابتة على األمد القصیر ألنها تتناسب مع    Tس�كون أسرع. وأخیرًا، فإن  

 
 إلى مساهمات قد�مة من بودان ود�فید هیوم وغیرهم. وجدنا سا�قًا أن جذور هذه النظر�ة تعود  85
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 الدخل الذي س�كون عند مستوى التشغیل الكامل.  

، األمر الذي Tصعو�ة ق�اس الحق�قة من عدة مشكالت أهمها  إن المعادلة بهذه الص�غة تعاني في

�مكن التعبیر عنه    Yو  Tسب بین  على أساس وجود تنا  Tبدًال من    Y�ستدعي استخدام العرض الكلي  

 �الشكل: 

T = ∝ Y 

 تا�ع للعرض الكلي (أو الدخل).   Tوى هذا التناسب، و�كلمة أخرى فإن هو ثابت �حّدد مست∝ حیث 

 نحصل على:  Tمعادلة ف�شر محل  و�التعو�ض في

M.VT = ∝ .P.Y 

𝑉𝑉𝑉𝑉في حالة الم�ادالت تكافئ  TVفإذا قلنا أن 
∝

V =   في حالة العرض الكلي فإن معادلة ف�شر �مكن

 86:كتابتها على الشكل

MV = PY 

ك�ة  الم�ادالت المال�ة وم�ادالت نقل المل المعادلة قد استثنت كون ت Tبدًال من  Yأخذ � هالحظ هنا أن 

ي، ع المستعملة أو تلك التي أنتجت في زمن سابق للفترة المدروسة. و�التالوالم�ادالت المتعلقة �السل

ننا  هنا أص�حت تعبر عن المستوى العام لألسعار ول�س عن معدل متوسط للم�ادالت. وذلك أل  Pفإن  

العام. ولعل ذلك �عني    اقتصرنا على الم�ادالت التي تجري على السلع والخدمات التي تم انتاجها خالل

�ون النقود ُتتداول   ،»سرعة دوران النقود «ول�س    »سرعة دوران الدخل االسمي«أن نقول  هو  ولى  أن األَ 

نتوقف   الناتج السنوي).في صفقات �ثیرة ال تنطوي على استخدام ألرصدة الدخل السنوي (أي شراء 

ال الطلب  ظر�ة لم تنطلق في األساس من سؤ هنا عند مالحظتین تمّیزان هذه النظر�ة. األولى هي أن الن

ول�س   ؟��ف یتحدد مستوى الدخل الكلي:  سمي، أي �سؤالعلى النقود، بل اهتمت �محددات الدخل اإل

لنظر�ة تتناول �م�ة النقود الموافقة  ولكن ألن هذه ا ؟ ��ف یتحدد مستوى الطلب على النقود : �سؤال

 
واضحًا أن استخدام تعبیر معادلة ف�شر أفضل �ون المعادلة   ولكن یبدو تسمى معادلة ف�شر أ�ضًا معادلة الت�ادل  86

 مستوى الدخل بدًال من مستوى الم�ادالت.�الشكل األخیر تستخدم 
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  ، لثان�ةالمالحظة ا النقود. الطلب على ع نظر�ًة فيلمستوى محّدد من الدخل، فقد أص�حت في الواق

هد النقدي تمامًا، �حیث تهمل وجود أي أثر لمعدل أن هذه النظر�ة تخرج معدل الفائدة من المشهي 

 الفائدة على الطلب على النقود.

  » النظر�ة الكم�ة في النقود «شر لث�ات سرعة دوران النقود حول هذه النظر�ة إلى  إن افتراض ف� 

  د حصرًا �حر�ة �تلة النقود. فإذا ما تضاعفت �م�ة النقود مثًال، ال تي تقول �أن الدخل اإلسمي یتحد ال

ینا.  بد للطرف الثاني من المتطا�قة أن یتضاعف، وما الطرف الثاني إال الدخل القومي اإلسمي �ما رأ 

تقدوا أن مستوى الناتج  و�ما أن الكالس�كیین، ومنهم ف�شر، اعتبروا أن األجور واألسعار مرنة فقد اع

في   Yمل. و�التالي فإن لذي یتم انتاجه في األحوال العاد�ة س�كون عند مستوى التشغیل الكاالكلي ا

ل في ظل فرض�ة مرونة معادلة ف�شر �مكن اعت�ارها ثابتة على األمد القصیر، وهذا استنتاج معقو 

األمر   )،Vَو     Yة، �ل واحد على طرف (األسعار واألجور. وعل�ه، فقد أص�ح لدینا ثابتان في المعادل

وى النظر�ة الكم�ة للنقود �حسب  . هذا هو فح Pس�قود حتمًا إلى تضاعف   Mالذي �عني أن تضاعف 

ظر�ة تفسیرًا لحر�ة األسعار یر�طها  ف�شر، أي في شكلها الكالس�كي. وقد وجد الكالس�كیون في هذه الن

 لالقتصاد الحق�قي ال  ح النقود عند الكالس�كیین غطاءً حصرًا �التغیرات في �م�ة النقود. وهكذا، تص� 

 أكثر.

ر�ة في الطلب على النقود؟ لقد تا�ع ف�شر في بناء  واآلن ��ف تحولت هذه النظر�ة إلى نظ

ادلته تظهر الكم�ة التي یتم االحتفاظ بها من النقود  نظر�ة في الطلب على النقود عندما الحظ أن مع

طرفي معادلة الت�ادل على سرعة دوران   ج الكلي. و�التالي، إذا قّسمنامن أجل مستوى محدد من النات 

 ا على الشكل:النقود �مكننا إعادة �تابته

M = (1 / V) · PY 

تفظ بها الناس تكون هي نفسها الكم�ة فعندما �كون سوق النقد في حالة توازن فإن �م�ة النقود التي �ح

 �ة المعادلة على الشكل:المطلو�ة من النقود. وعل�ه، �مكن إعادة �تا 

PY·  = k dM 
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أن �م�ة النقود هذه أص�حت   تأكیدًا على فكرة Mمحل  dMووضعنا  Vمحل مقلوب  kحیث وضعنا 

معادلة أخرى طورتها مدرسة تمثل �م�ة الطلب على النقود. وهذه المعادلة التي طورها ف�شر تش�ه 

  رتكزوا في اشتقاق معادلتهم على ك�مبردج �شكل منفصل وعلى اساس مختلف �عض الشيء، حیث ا

ن هذه المعادلة تخبرنا أن مستوى  خاصتي النقود في تسهیل الم�ادالت وحفظ الثروة. وعلى أ�ة حال، فإ

 ة المطلو�ة من النقود.الم�ادالت المتولد من مستوى ثابت من الدخل اإلسمي �حدد الكم�

 ن الطلب على النقود تا�ع للدخل و�التالي، فإن معادلة ف�شر في �م�ة النقود تقول صراحة أ 

على النقود. بل الطلب على النقود  �شكل �حت، األمر الذي �عني أن معدل الفائدة ال عالقة له �الطلب  

الم�ادالت المتولدة عن مستوى محدد عند ف�شر �حدده عامالن اثنان ال ثالث لهما: األول هو مستوى 

م ��ف�ة أداء الناس ت�ة لالقتصاد القائم والتي تحك من الدخل اإلسمي. والثاني هو الطب�عة المؤسسا

. �جب أال نستغرب هذا االستنتاج حول سرعة  kو�التالي    Vللم�ادالت و�التالي تحدد سرعة دوران النقود  

لدیهم ما یتوفر لدینا الیوم من إحصاءات دق�قة حول الدخل  دوران النقود ألن الكالس�كیین لم یتوفر 

ات االقتصاد�ة الكل�ة لم تبدأ إال �عد الحرب العالم�ة ، فالجهود الحثیثة لجمع الب�انالقومي والكتلة النقد�ة

�ان ذلك استجا�ة للثورة الكینز�ة التي حولت التر�یز من االقتصاد الجزئي إلى االقتصاد  الثان�ة، و 

 87عام.9291إثر النقاشات الحادة التي تلت أزمة الكساد الكبیر التي استمرت لسنوات بدًء من  الكلي،  

النیو�الس�كي  اإلسهامات التي شكلت األرض�ة للفكر االقتصادي نختتم مع ف�شر أهم  و 

 وامتداداته، والتي سنتناولها في الفصل التاسع. 

  

 
  

 
ي النظر�ة الكم�ة للنقود �ما وضعها ف�شر، وسیؤسس بناء على ذلك  سنرى الحقًا، أن میلتون فر�دمان س�عید النظر ف 87

�اغته في الخمسینات، ل�حظى �الشهرة واالنتشار في الس�عینات �سبب ذي ستبدأ صال monetarismمذه�ه النقدي 
ارس  تهز الثقة �المذهب النیو�ینزي السائد في حینها. األمر الذي ستناوله عند الوصول إلى المداألزمات التي س

 االقتصاد�ة المعاصرة.



219 

 المراجع المستخدمة في الفصل

 
1- Landreth, H and Colander, D, History of Economic Thought: 2002 (HET) 
2- Medema and W. Samuels, The History of Economic Thought: A Reader, Routledge, 

2003. 
3- Pressman. Fifty Major Economists 2nd Ed. Routledge. 2006 
4- Roncaglia. The Wealth of Ideas - A History of Economic Thought. Cambridge. 2005 
5- Skousen. Making of Modern Economics. The Lives and Ideas of the Great Thinkers. 

ME SHARPE. 2001. 

 مراجع إضاف�ة
6- Groenewegen. Alfred Marshall - Economist 1864 - 1924. Palgrave. 2007 

  



220 

 أسئلة الفصل
 سئلة للنقاش أ

 في الحكم على خطأ س�اسة اقتصاد�ة ما من صحتها؟ما رأ�ك في المذهب النفعي لبینَثم  .أ
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�الفكرة القائلة �أن مارشال تمكن من التوفیق بین المدرسة الكالس�ك�ة و�ین المدرسة الحد�ة عندما ما رأ�ك  .ج

 ة أو توازن مجتزئ.طّور نظر�ة العرض والطلب في إطار توازن فتر 

 

 أسئلة مقال�ة 

 أجب �اختصار عن األسئلة التال�ة: 

عنوانًا لكتبهم، لكن ذلك التقلید تغّیر   »�اسيم�ادئ االقتصاد الس«تذة علم االقتصاد �طلقون اسم  كان ��ار أسا .أ

 ، فماذا �عكس ذلك؟»م�ادئ علم االقتصاد«في الر�ع األول من القرن العشر�ن، حیث درجت تسم�ة 
 ع؟العالقة بین ص�غة تا�ع المنفعة (جمع�ة أم غیر جمع�ة) و�ین فرض�ة استقالل المنافما  .ب
 عّرف ما یلي:   .ج

 ة السلع البدیل -
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 منحنى السواء -
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 ار�تو�أ مبد -
 معامل جیني -

 ما هي الصعو�ات التحلیل�ة التي تجاوزها مارشال عندما صّنف الزمن إلى فترات؟  .ه
 ازن المجتزئ.ما هو الفرق الرئ�سي بین نظام التوازن العام و�ین نظام التو  .و
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 انتقد مارشال الفكر الكالس�كي انتقادًا حادًا.  .ج

 ي مارشال.تغیر مجال علم االقتصاد �شكل �بیر على ید .د

 أدخل مارشال فكرة التوازن المجتزئ.  .ه

 على األمد الطو�ل. حلیل مارشال لتوازن السوق انصّب ت .و

 لمیذ آلفر�د مارشال.بینثم هو ت .ز

یؤدي افتراض أن المنفعة ترتیب�ة بدًال من افتراض قابلیتها للق�اس الكمي إلى هدم أول حجر في بناء المذهب   .ح

 الحّدي. 

 . لقابل�ة الق�اس الكامل للمنفعة دلیل على اعتقاده بذلك السبب في افتراض ادجو�رث .ط
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 من جانب الطلب فقط .ب
 غیر واقع�ة  .ج
 بلة للقول�ة الر�اض�ة غیر قا .د
 

 الجد المؤسس لمذهب النفع�ة هو: .2
 آلفر�د مارشال .أ

 ثمبینجیر�مي  .ب
 فون میزس  لودڤچ .ج
 دوید ر�كار ڤد� .د
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 �طر�قة تضمن تحسین وضع طرفي الت�ادل معاً  .ب
 �طر�قة تحفظ حقوق طرفي الت�ادل   .ج
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 للعرض والطلبتمار�ن ب�ان�ة على نظام مارشال 

 زن�ة في �ل من الحاالت التال�ة: السعر التوازني والكم�ات التواحدد طب�عة االنز�اح والنت�جة على  -1

 (ب)     (أ)    

 (د)     (جـ)

 :و �لیهماالطلب أ من أجل �ل األحداث التال�ة، حّدد مع الرسم الب�اني طب�عة االنز�اح الحاصل في العرض أو -2
الزائد �ما �ان ُ�ظن من قبل   تقار�ر طب�ة جدیدة تّدعي أن خبز النخالة ال �ساعد في التخلص من الوزن  .أ

امة الناس. ما الذي س�حدث لمنحن�ات عرض وطلب خبز النخالة؟ ما الذي س�حدث للسعر التوازني؟ ع
 ما الذي س�حدث للكم�ة التوازن�ة؟ 

عة في المنطقة الجنو��ة. ما الذي س�حدث لمنحن�ات عرض ة في الزرا ارتفاع تكلفة م�اه الرّي المستخدم .ب
 لكم�ة التوازن�ة؟الذي س�حدث للسعر التوازني ول  وطلب الخضار؟ ما

% من البیوت المأهولة. ما الذي س�حدث 10أدى زلزال إلى دمار �بیر في مدینة تكتون�ا أتى على  .ج
دث للسعر التوازني والكم�ة التوازن�ة ا الذي س�حلمنحن�ات عرض وطلب الوحدات السكن�ة في تكتون�ا؟ م

 للمنازل المب�عة في المدینة؟ 

ن (القهوة) في �افة أنحاء العالم. ما الذي س�حدث لمنحن�ات جمت آفة خطیرة محاصیل حبوب البها .د
 عرض وطلب الشاي عالم�ًا؟ ما الذي س�حدث للسعر التوازني وللكم�ة التوازن�ة للشاي المب�ع عالم�ًا؟
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 الثامنالفصل 
 كینز والثورة الكینز�ة

Keynes and the Keynesian Revolution 
 

 مات مفتاح�ة: كل

االستثمار؛ الطلب -عرض الكلي؛ الطلب الكلي؛ االقتصاد الكلي؛ التوازن الكلي؛ معادلة االدخار كینز؛ الكینز�ة؛ ال
الكساد الكبیر؛ االستثمار المستقل؛ نموذج  المضار�ة؛الفعال؛ المضاعف؛ دافع المعامالت؛ دافع االحت�اط؛ دافع 

 دومار -هارود

 ملخص الفصل:

مدرسة الكینز�ة و�عرض الم�ادئ األساس�ة لالقتصاد الكینزي الذي  الفصل الظروف التي مهدت لنشوء الیتناول هذا 
غته في الر�ع األول  س�كي �ص�ساد في الفترة التي تلت الحرب العالم�ة الثان�ة. نبدأ من نقد �ینز لالقتصاد النیو�ال

ار ودور النقود ق �العالقة بین االدخار واالستثممن القرن العشر�ن، والذي استهدف ثالثة أسس نیو�الس�ك�ة تتعل
ومعدل الفائدة، ل�صل من ذلك إلى انعطاف هام في النظر�ة االقتصاد�ة من التحلیل الجزئي الذي �ان سائدًا إلى  

ساهمات االقتصاد�ة التي تلت �ینز م�اشرة والتي تر�زت حول قضا�ا مثل  نتطرق للمالتحلیل الكلي. �عد ذلك 
 ى األمد الطو�ل. حلیل الكینزي من األمد القصیر إلاستكمال الت

 

 مخرجات واألهداف التعل�م�ة: ال

 بنها�ة هذا الفصل، یتوقع من الطالب أن: 

 �فهم مبدأ الطلب الفعال وآل�ات المضاعف والمسّرع.   .1

 قاط الفرق بین �ینز و�ین النیو�الس�ك.�عدد و�شرح أهم ن .2

 ودور النقد في االقتصاد الكینزي.�فهم م�ادئ نظر�ة �ینز في تفضیل السیولة  .3
 �فهم العالقة بین معدل الفائدة و�ین معدل ال�طالة من وجهة نظر �ینز. .4

 دومار.  –�فهم فرض�ات ونتائج نموذج هارود  .5

  ر االقتصادي. �ستوعب تأثیر الثورة الكینز�ة على تطور الفك .6
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 تمهید .8-1

الكالس�كي  وصلنا إلى أن آلفر�د مارشال (مع زمالءه الذین لم نذ�رهم في ��مبردج) �ان قد �ّرس التقلید  

لكل منها شروط التوازن  في قالب توازن نیو�الس�كي �قوم على تجزئة االقتصاد إلى أسواق منفصلة،

رض وطلب) أكدت على تعم�م هذا  أن مدرسة لوزان و�استخدام أدوات مشابهة (توا�ع عالخاصة بها. و 

ت المدرسة التوازن على �امل النظام االقتصادي بوصفه ش�كة مترا�طة من األسواق. وتوصل

كن الصفة الغال�ة على هذا  النیو�الس�ك�ة �المحصلة إلى نظام ر�اضي �عبر عن النظام االقتصادي، ول

وازنات منفصلة في عدد من  ت �كونه نظام مبني على أساس مجزأ، أي على أساس تالنظام تمثل

لكبیر التي بدأت عام  األسواق. هذا النظام التحلیلي وقف عاجزًا امام تطور جدید تمثل �أزمة الكساد ا

صادي الحق�قي في العالم الغر�ي على  �انه�ار مالي امتد تأثیره �شكل عمیق إلى النشاط االقت  1929

لرأسمالي الغر�ي لكنها �انت أطول وأعمق أزمة ى سنوات. لم تكن أول أزمة �ساد �مر بها العالم امد 

�ًا واجتماع�ًا وشكلت تحد�ًا جد�ًا للمدرسة كساد عرفها العالم حتى ذلك الزمن. �انت أزمة مؤلمة اقتصاد 

لفر�د مارشال، مستندًا إلى �الذات، قام جون مینارد �ینز، تلمیذ آاالقتصاد�ة السائدة. في تلك الفترة 

لتي دارت بینه و�ین عدد من االقتصادیین المعاصر�ن في ��مبردج وخارجها، العدید من النقاشات ا

قتصادي (ال �مكن عزوه إلى �ینز منفردًا) على شكل نظر�ة تحافظ  بتطو�ر منهج جدید في التحلیل اال

 �ل�ًا (س�سمى الحقًا االقتصاد الكلي) الكالس�كي الجزئي، ولكنها تأخذ طا�عاً  على شيء من اإلرث 

ط�اتها س�اسة مقترحة للخروج من األزمة الرهی�ة التي تكاد تفتك �النظام الرأسمالي وتضعه    وتحمل في

 جدًا أمام المعسكر االشتراكي.  في موقف محرج 

ع األقوى  عاش ممثًال �أزمة الكساد الكبیر الداف�خالف التطورات النظر�ة السا�قة، �ان الواقع الم

النظري داخل مكت�ات وقاعات ��مبردج وحسب،   – لتطو�ر هذه النظر�ة، ل�س على المستوى العلمي 

قیها من المجتمع  تأنٍّ شدید من جهة، أمًال في تل بل شكلت أزمة الكساد الكبیر دافعًا قو�ًا لص�اغتها ب 

وضع األفكار العمل�ة لمؤّسسها السرعة الالزمة، من جهة أخرى، أمًال باالقتصادي والس�اسي �القبول، و�

محل التطبیق، مستفیدًا من حنكته وعالقاته الس�اس�ة والدبلوماس�ة. �مكن القول أن هذه النظر�ة تمیزت 

وقت �انت ثورة على النظر�ة السائدة والممارسة قتصاد الكالس�كي لكنها بنفس ال�أنها خرجت من رحم اال
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 في االقتصاد. قتصاد�ة السائدة على صعید دور الدولةاال

 John Maynard Keynes) 1946 - 1883(جون مینارد �ینز  .8-2

�ینز االقتصاد�ة    ظهرت ع�قر�ة وصلنا اآلن إلى من �عتبره الكثیرون أهم اقتصادي في القرن العشر�ن.  

 Theاد�ة المترت�ة على السالم»  تحت عنوان «اآلثار االقتص  1919ه التي نشرها عام  من أول مؤلفات

Economic consequences of Peace في هذا المؤلف، أبدى �ینز است�اءه من العقو�ات .

�ح هذا الكتاب من  وأص 88االقتصاد�ة التي تم فرضها على ألمان�ا في نها�ة الحرب العالم�ة األولى.

ت على ألمان�ا �بیرة إلى حد �ستحیل ب�عًا في العالم. رأى �ینز أن التعو�ضات التي فرضأكثر الكتب م

ألمان�ا أن تدفعها فعًال. ورأى أن جهود ألمان�ا لجمع الموارد الالزمة لسداد التعو�ضات ستؤدي   معه على 

فألمان�ا لم تتمكن  لى أورو�ا. وصدقت نبوءة �ینز.  إلى أذًى شدید على االقتصاد األلماني ستمتد آثاره إ

توردات ألمان�ا من  صادي ارتفعت معه معدالت ال�طالة وتراجعت مسمن السداد وعانت من انه�ار اقت

�ق�ة أورو�ا �شكل حاد األمر الذي أّثر سل�ًا على المصّدر�ن األورو�یین، واألسوء من ذلك �له أن 

 . ّهد الطر�ق أمام هتلر والناز�ةالتدهور االقتصادي في ألمان�ا م

الذي  Tract on Monetary Reform »مقترح في اإلصالح النقدي «�عد أر�ع سنوات، نشر 

قّدم �ینز تحلیًال اقتصاد�ًا    1930له معرفة عمل�ة ملفتة حول األسواق المال�ة. وفي عام  أظهر من خال

واتسمت    ڤ�كسلاستند ف�ه إلى أعمال    Treatise on Money  »أطروحة في النقود «كلّ�ًا متطورًا في �تا�ه  

ا ما ُترَك لنفسه دون ام االقتصادي إذ بّین بوضوح رأ�ه في أن النظمقترحاته هذه المرة �الراد�كال�ة. فقد 

أي تدخل فإنه ال یوجد أي سبب یدعو الفتراض أن هذا النظام االقتصادي س�سیر تلقائ�ًا �اتجاه التشغیل  

م حینها تحلیًال متكامًال لتفسیر أزمة الكساد الكبیر، فلم یتمكن �التالي من  الكامل. لكن �ینز لم �قد 

 ألزمة. قترحات لتجاوز اي المذهب السائد أو تقد�م متخط

كان على �ینز أن �عمل على بناء نظر�ة عامة تفّسر آل�ة عمل النظام االقتصادي �ما تفّسر  

 
ذین انعقد إثر وضع الحرب العالم�ة  ڤیرساي ال �ان �ینز من أحد ممثلي الحكومة البر�طان�ة المشار�ین في مؤتمر 88

 ى ألمان�ا، و�ان �ینز قد انسحب من المؤتمر.األولى أوزارها، والذي تقررت ف�ه العقو�ات عل
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مل، خرج �ینز على العالم بنظر�ته التي أشرنا  الفشل الوظ�في للنظام االقتصادي. و�عد سنوات من الع

النظر�ة «أو  General Theory of Employment, Interest and Moneyإل�ه في التمهید لهذا الفصل، 

 .»العامة في االستخدام والفائدة والنقود 

 نقد كینز للمذھب النیوكالسیكي السائد .8-2-1

بنسخته النیو�الس�ك�ة   Say's lawعلى قانون س�ه  »النظر�ة العامة«وّجه �ینز هجومًا مر�زًا في 

جادل �ینز في أن د في األجور الحق�ق�ة. ل�ست إال نت�جة الرتفاع زائو�الذات على نظر�ة أن ال�طالة 

ف�حسب �ینز، ال �مكن   89االهتمام �جب أن ینصب على األجر االسمي ال على األجر الحق�قي. 

عت�ار تأثیر انخفاض األجر االسمي على االقتصاد �كل.  للتحلیل التوازني الجزئي أن �أخذ �اال

إلى انخفاض   تهلكین، األمر الذي یؤديل شيء إلى انخفاض طلب المسوانخفاض األجور یؤدي قبل �

أما إذا انخفضت األجور واألسعار على التوازي و�شكل عام على    90في أسعار السلع االستهالك�ة.

سی�قى ثابتًا على وجه التقر�ب، وهذا �عني فشل اآلل�ة التي   مستوى االقتصاد، فإن األجر الحق�قي

 الحق�ق�ة.  ة النیو�الس�ك�ة في تفسیر ال�طالة �انخفاض األجور استندت إلیها النظر�

هدت �الفعل انخفاضًا في األسعار واألجور خالل فترة الكساد والحق�قة أن المملكة المتحدة ش

معدل تشغیل الطاقة اإلنتاج�ة القائمة، فكانت المصانع   الكبیر، ومع انخفاض الطلب انخفض أ�ضاً 

لطاقة اإلنتاج�ة، �ون  الي، لم �كن لدى رجال األعمال أي حافز على ز�ادة اتعمل �طاقة متدن�ة. و�الت

قائمة فعًال غیر مستغلة �الكامل، بل إن معدل استغاللها في تناقص. و�ما أن الطلب الطاقة اإلنتاج�ة ال

االقتصاد ما هو إال مجموع طلب االستهالك وطلب االستثمار فقد استنتج �ینز أن    الكلي على مستوى 

ز عند هذا التفسیر بل �ض�ف عاملین  ال یتوقف �ین 91طلب الكلي سینخفض مع انخفاض األجور. ال

آخر�ن. فعند انخفاض األجور واألسعار، تؤدي التوقعات �حدوث المز�د من االنخفاض في األسعار 
 

األجر االسمي، أي األجر النقدي. أما األجر الحق�قي ف�شیر إلى القوة الشرائ�ة لألجر. واألجر الحق�قي هو األجر  89
 م لألسعار.مستوى العا االسمي منسو�ًا إلى ال

 لك الوقت شهد انخفاضًا في األسعار!افترض �ینز أن األسعار مرنة. والحق�قة أن االقتصاد البر�طاني في ذ 90
 نز �ق�ة عناصر الطلب الكلي (االستهالك الحكومي والقطاع الخارجي) من �اب الت�س�ط. أهمل �ی 91
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ًا  ز�د من االنخفاض في الطلب. هذه واحدة. أما الثان�ة، فإن تراجع األسعار یؤثر سل� واألجور إلى م

عمال، ذلك أن الق�مة الحق�ق�ة للدین ترتفع. فینشأ عن   من رجال األ على المدینین، وهؤالء أغلبهم عادةً 

لك تنتشر حالة  أزمة المدینین هذه حالة إعسار وافالس. وهذه بدوره له أثر سيء جدًا على الدائنین. و�ذ 

ك في حلقة عدم استقرار ذات�ة  من فقدان الثقة لدى المقرضین �المقترضین. ف�قع االقتصاد نت�جة ذل

 .  التسارع

حالة فإن اعتماد الدواء النیو�الس�كي المتمثل �محاولة تخف�ض ال�طالة عن طر�ق  وفي هذه ال

والحق�قة أن الوقائع على األرض خالل   تخف�ض األجور الحق�ق�ة سیز�د الطین بّلة بدًال من حل األزمة.

كل ال �ساوي  ال«النیو�الس�ك�ة التي وقعت في مطب  أزمة الكساد الكبیر تؤ�د فشل وصفة النظر�ة

فما �مكن أن �صدق في التحلیل التوازني الجزئي لن �صدق �الضرورة على    » جموع األجزاء �الضرورةم

 مستوى االقتصاد �كل.  

الكینزي الذي جاء على تناقض صارخ مع العقیدة السائدة: إذا لم  وهكذا نصل إلى االستنتاج

عند مستوى التشغیل الكامل،  إلى التوازن  صادي قادرًا و�شكل تلقائي على الوصول�كن النظام االقت

فإن ذلك �ستوجب تدّخًال من قبل الدولة عبر ما تمتلكه من أدوات الس�اسة العامة لتحقیق ما لم تستطع  

(ز�ادة تحق�قه. اقترح �ینز مز�جًا من الس�اسات النقد�ة (تخف�ض معدل الفائدة) والمال�ة الید الخف�ة 

 طلب الفّعال وتحقیق استقراره عند المستوى المناسب. ئب) لتحفیز الاالنفاق الحكومي وتخف�ض الضرا

 

 The principle of Effective Demand  مبدأ الطلب الفّعال .8-3

تصادي في األوضاع العاد�ة ال �كون عند مستوى التشغیل الكامل لكافة یرى �ینز أن النظام االق 

جانب العرض �ما رأى  صاد ل�س مقیدًا من تاج�ة. �كلمة أخرى رأى �ینز أن االقت الموارد اإلن

�قوم مبدأ �ینز في الطلب الفّعال على عدم وجود سبب الفتراض  92النیو�الس�ك بل من جانب الطلب.

 
 . Economic boom�استثناء حالة االزدهار االقتصادي  92
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الستثمار س�كون دائمًا �اف�ًا الستخدام �افة موارد االقتصاد اإلنتاج�ة. ولفهم  أن الطلب الكلي على ا

فّعال (اإلنفاق االستثماري واإلنفاق  حول مكونات الطلب اللك یتعین علینا أن نفهم نظر�ة �ینز ذ 

االستهالكي). انطلق �ینز من أن االدخار هو ع�ارة عن تسّرب من ت�ار اإلنفاق، فاالدخار بتعر�فه  

تمد على  ورأى أن مقدار اإلنفاق االستهالكي الكلي �ع  93االمتناع عن شراء السلع والخدمات. هو

ازداد معه اإلنفاق االستهالكي الكلي. فالمستهلكون  ازداد الدخل القومي  مستوى الدخل القومي، فكلما

االستهالك على    ال �میلون إلى الم�ادرة في اتخاذ قرارات االستهالك، بل �أتي قرارهم في تغییر مستوى 

، ألنهم ال یتخذون قراراتهم في  شكل ردة فعل على التغییر في دخولهم. أما المستثمرون فعلى نق�ضهم

ي بناًء على تغیر حصل فعًال في الدخل، بل �فعلون ذلك بناًء على توقعاتهم  دة اإلنفاق االستثمار ز�ا

 حول المستقبل.  

ز�ادة في االستهالك، فالدخل عند �ینز هو  و�رى �ینز أن �ل ز�ادة في الدخل سینتج عنها 

في   اجمة عن ز�ادة محّددةسمي �ینز الز�ادة في االستهالك النالمحّدد األول والرئ�سي لالستهالك. و�ُ 

. افترض �ینز أن هذه Marginal Propensity to consume  »النزعة الحّد�ة لالستهالك«الدخل  

متزایدة في مستوى الدخل، لكن �تب االقتصاد الجامع�ة  النزعة تمیل إلى التناقص مع االرتفاعات ال

المئة، �عني  تهالك تساوي ثمانین ��ط. لنفترض أن النزعة الحّد�ة لالستفترضها ثابتة من �اب الت�س

مقداره مئة لیرة سور�ة فقط، سیذهب منه ثمانون لیرة لإلنفاق على السلع والخدمات   إضاف�اً ذلك أن دخًال  

لنزعة  أن االدخار هو االمتناع عن الشراء �ما رأینا فإن العشر�ن لیرة المت�ق�ة تمّثل ااالستهالك�ة، و�ما  

واالدخار سیز�دان  یز�د الدخل القومي فإن االستهالك  الحّد�ة لالدخار (عشر�ن �المئة). و�التالي عندما  

لالدخار �ساوي  كالهما �آٍن معًا، ومن الواضح أن مجموع النزعة الحّد�ة لالستهالك والنزعة الحّد�ة

 الواحد دائمًا. 

كي واإلنفاق االستثماري یتحّددان على أساس والسؤال اآلن؟ إذا �ان �ّل من اإلنفاق االستهال

 
سمیث المّدخر هو مستثمر أشاد آدم سمیث �االدخار �ان �قصد االدخار الحق�قي ال االدخار النقدي. �النس�ة لعندما   93

قصد �المدخر من �قتطع من دخله مقدارًا الستثماره م�اشرة. و�هذا المعنى ال �كون هناك تسّرب بنفس الوقت، إذ �ان �
 عند سمیث.
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الدخل القومي؟ والجواب الكینزي عن هذا السؤال  �شكل رئ�سي فما الذي �حّدد مستوى  الدخل القومي

في النظام االقتصادي وأما المستهلك فمجّرد هو االستثمار. فالمستثمر عند �ینز هو العنصر الفاعل 

تنمو  فاق الیوم لتولید مز�د من المخزون الرأسمالي في الغد، فمدخر! المستثمر هو أي جهة تقوم �اإلن

ادة حجم الناتج، على أمل أن ی�اع هذا الناتج في السوق بر�ٍح مجٍز. وألن  الطاقة اإلنتاج�ة على أمل ز�

تخاذ قرار االستثمار بناًء على معلومات دق�قة حول المستقبل، فإنهم  رجال األعمال ال �ستط�عون ا

بل على األمد الطو�ل. أي ذ قرار االستثمار بناًء على توقعاتهم الخاصة حول المستقمضطرون التخا

  » الروح البه�م�ة «أو بتعبیر �ینز على   94لة تعتمد على مقدار تفاؤل أو تشاؤم رجال األعمالأن المسأ

 ال. لرجال األعم

الدخل  وهكذا، ف�ما یتحدد اإلنفاق االستهالكي �شكل رئ�سي بناًء على حجم اقتصادي هو

ى حجم ال �مكن  نفاق االستثماري یتحّدد بناًء عل القومي الذي �صف الوضع الفعلي لالقتصاد، فإن اإل

ًا �المحصلة  معرفته سلفًا، فالمستثمر ال �ستط�ع أن �عرف على وجه ال�قین ما إذا �ان االستثمار مر�ح

مستقبل، وال من األجور التي  أم ال، ذلك أن المستثمر ل�س على �قین من اتجاهات أسعار السلع في ال

كنولوج�ا اإلنتاج والتي من شأنها في  لتطورات التي �مكن أن تطرأ على تسیدفعها للعاملین، وال من ا

�ستط�عون بناء قرارهم على   �عض األح�ان أن تودي �كل االستثمار، الخ. بل إن رجال األعمال ال

ات ألخطار محتملة لكل منها احتمال �مكن  ل�س مجرد سینار�وه  یواجهون تحلیل لالحتماالت، ألن ما 

 هون حالة من عدم التأكد.  تقدیره، بل یواج

 

 The Multiplier المضاعف .8-4

لمئة، �حیث أن النزعة  افترض أن النزعة الحّد�ة لالستهالك (المیل الحدي لالستهالك) تساوي ثمانین �ا

نفترض أن توقعات المستثمر�ن لألمد الطو�ل الحّد�ة لالدخار تساوي عشر�ن �المئة �ما رأینا سا�قًا. ول

 
األعمال لق�اس مؤشر تفاؤل المستثمر في أغلب االقتصادات  ت من رجال هناك هیئات متخصصة �جمع ب�انا 94

 المتطورة المعاصرة. 
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ة عن دخل �النس�ة للصناعات  ستثماري یبلغ مئة مل�ار ل.س. هذا المبلغ س�كون ع�ار قادتهم إلى إنفاق ا

ن حصلوا على هذا الدخل �ادخار عشر�ن مل�ارًا �عد  التي ستقوم �إنتاج السلع االستثمار�ة. س�قوم الذی

للسلع  السلع االستهالك�ة. ما �شّكل دخًال جدیدًا للصناعات المنتجة أن ینفقوا ثمانین مل�ارًا على 

  16ذین حصلوا على هذا الدخل �ادخار عشر�ن �المئة منه (االستهالك�ة مقداره ثمانین مل�ارًا. س�قوم ال

مل�ار) وهذه بدورها تشّكل دخًال إضاف�ًا یوّلد  64�المئة منه على االستهالك (مل�ار) و�نفاق ثمانین 

ي �كون قد أطلق الزناد لعمل�ة توّلد سلسلة فاقًا جدیدًا، وهكذا دوال�ك. وهكذا، فإن طلب االستثمار األولإن

 ل والنفقات �كون مجموعها �المحصلة:  من الدخو 

 مل�ار.   500مل�ار + ... =   15.2مل�ار +  64مل�ار +  80مل�ار +   100الدخل القومي = 

 ومن هذه سیتم ادخار ما مقداره:

 مل�ار  100مل�ار + ... =  12.8مل�ار +  16مل�ار +   20خار القومي = االد

دا�ة. و�مكن �استخدام قلیل من الجبر أن نظهر أن الدخل وهو ما �كافئ المبلغ الذي تم استثماره من الب

  95مقلوب النزعة الحّد�ة لالدخار �مقدار االنفاق االستثماري.  الناتج ما هو إال جداء

 زعة الحّد�ة لالدخار × مقدار االستثمارالدخل = مقلوب الن

  » المضاعف الكینزي «و�عرف الیوم �اسم    »المضاعف«لالدخار هذا �سم�ه �ینز    ومقلوب النزعة الحد�ة

هو ما یترجم ز�ادة مبدئ�ة في  هنا المضاعف  96. »المضاعف«أو ب�ساطة  »مضاعف اإلنفاق«أو 

  لى دخل قومي. فز�ادة مبدئ�ة في اإلنفاق اإلنفاق االستثماري وما تحّرضه من طلب �لي فّعال إ

 
تبدل هذه المعادلة ت�عًا للشروط التي ننطلق منها. انطلقنا هنا من فرض�ة عدم وجود إنفاق حكومي أو تعامل مع  ت 95

الشكل من �اب الت�س�ط وا�صال ادلة بهذا الخارج، �ما افترضنا ان تا�ع االستهالك ال ینطوي على ثابت. عمومًا المع
 الفكرة.

طها. وفكرة المضاعف ل�ست من ابتكار �ینز بل اقتراح ر�تشارد، و�ان �سهناك أنواع عدیدة من المضاعفات وهذا أ 96
 أحد زمالءه في ��مبردج الذي ساعده بتهذیب النظر�ة العامة. و�حسب المؤرخین االقتصادیین، فإن هذه الفكرة تعود إلى

ألحوال، �عود الفضل  ا اطیین. وسنجد من �قول أن الفكرة العامة للمضاعف معروفة من زمن �عید. لكن، �كلالفیز�وقر 
 لكینز �إدخال هذه الفكرة في صلب التحلیل االقتصادي الكلي المعاصر.
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ل�ار واحد، من شأنها أن تّولد ز�ادة في الدخل مقدارها خمسة مل�ارات وز�ادة في  االستثماري مقدارها م

ه ابتداًء. فإذا ما تقّلبت أنشطة االستثمار تقّلب معها  االدخار مقدارها مل�ار واحد مكافئ لم یتم استثمار 

اد من حالة  ألعمال (انتقال االقتصاالستهالك. و�التالي فإن تغیرات دورة االدخل القومي واالدخار و 

و�هذه النت�جة �كون   ازدهار إلى ازدهار آخر مرورًا �حالة االنكماش) ترت�ط م�اشرة بتقل�ات االستثمار.

نز  سا�قًا، قد ابتعد، و�ن ظاهر�ًا، عن التحلیل الكالس�كي �شكل واضح. ف�النس�ة لكی  كینز، �ما بّینا

ذي �حّدد االدخار. والمستثمرون هم من  ر. بل االستثمار هو الل�س االدخار من �قرر مقدار االستثما

جب �قرر ما الذي س�حدث ال المدخرون. وهكذا تص�ح رسالة �ینز على صعید الس�اسة االقتصاد�ة الوا

ار إذا ما أردنا ات�اعها واضحة: البد من تحقیق االستقرار في مستوى االستثمار عند مستوى االدخ

 شغیل الكامل للموارد اإلنتاج�ة لالقتصاد.الدخل القومي �كفل التالوصول إلى مستوًى من 

 نقاط االفتراق األخرى عن النظر�ة النیو�الس�ك�ة .8-5

ل العالقة بین االدخار واالستثمار �مّثل الفرق األول مع النظر�ة  على الرغم من أن استنتاج �ینز حو 

فقد اختلف  97ا. أن القصة مع �ینز ال تتوقف هنقطة االنطالق في االبتعاد عنها، إال الكالس�ك�ة، ون

 مع النیو�الس�ك في نقطتین متصلتین تتعلقان �الفائدة والنقود ومستوى التشغیل:

 ة وعالقتھ بالتشغیلطبیعة ودور معدل الفائد .8-5-1

 الر�ح�ة، ولكنه أ�ضًا رأى أن للمعدلرأینا أن �ینز أكد على أهم�ة توقعات األمد الطو�ل ف�ما �خص 

و�ل استثمارها ذات�ًا من خالل األر�اح  مت التي ال تتمكن من تالنقدي للفائدة تأثیر أ�ضًا. فالمنشآ

. وفي هذه الحالة، �مكن أن تلجأ المنشآت  المحتجزة من فترات سا�قة ستكون �حاجة إلى سیولة إضاف�ة

فوائد على القروض  ستدفعها المنشآت إلى البنوك على شكلإلى االقتراض من البنك. والم�الغ التي 

قام �ینز �إدخال هذا العنصر في التحلیل على غرار ما فعلت النظر�ة    98ر�اح. ستكون على حساب األ

 
 كلمة.العالقة بین االدخار واالستثمار �ما وضعها �ینز لم تكن انجازًا أصیًال لكینز �كل معنى ال 97
لمنشأة ستكون أمام تكلفة ا حظ أ�ضًا أن المنشآت حتى و�ن �ان لدیها أر�اح محتجزة �اف�ة لتمو�ل توسعها فإنال 98

فرصة بدیلة هي ایداع األر�اح المتراكمة في بنك مقابل الفائدة. وهذا �عني أن معدل الفائدة إذا �ان مرتفعًا فإن حافز  
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�ان معدل الفائدة أعلى �لما �انت تكلفة تمو�ل االستثمار  الكالس�ك�ة و�نفس األسلوب عمل�ًا: فكلما 

  لما انخفض معدل الفائدة �لما ازداد حجم تثمار أقل، وفي الحالة المعاكسة، �أعلى و�التالي �ان االس

االستثمار. واآلن فإن السؤال الجوهري هو التالي: هل �مكن لمعدل الفائدة أن ینخفض إلى حد �كفي 

ر إلى الحجم الالزم للوصول �االقتصاد إلى مستوى التشغیل الكامل؟ وهل �مكننا  لتعظ�م حجم االستثما

ممكن لكنه غیر   ائدة إلى ذلك المستوى؟ یرى �ینز أن هذانطمئن إلى إمكان�ة انخفاض معدل الفأن 

الذي   liquidity preferenceمرّجح الحدوث. والسبب األساسي في ذلك هو التفضیل العالي للسیولة  

لدوافع عدل الفائدة من الهبوط إلى المستوى المطلوب. وتفسیر �ینز لذلك ینطلق من تصن�فه س�منع م

فها وس�ط م�ادالت أو بدافع  عند �ینز تطلب إما بدافع الم�ادالت بوصالطلب على النقود. فالنقود 

ف  المضار�ة بوصفها مخزن للق�مة �مكن أن تستخدم في حفظ الثروة ضد حالة عدم التأكد التي یتص

لسیولة عال�ًا، فإن ثمن  بها المستقبل. وهذا �جعل النقود جّذا�ة �النس�ة لألفراد. وعندما �كون تفضیل ا

وهذه سمة ممیزة لنظر�ة   ال المعدل النقدي للفائدة.النقود س�ص�ح عال�ًا، وما هذا الثمن إ  التخّلي عن

تبر أن معدل الفائدة هو ذاك الذي كینز �المقارنة مع النظر�ة النیو�الس�ك�ة. ففي حین أن الثان�ة تع 

یراها بوصفها المعدل وى التشغیل الكامل)، فإن �ینز �حقق التوازن بین االدخار واالستثمار (عند مست

الطلب على السیولة و�ین العرض من السیولة أو النقود. فإذا �ان تفضیل   الذي �حقق التوازن بین

قع �لما أص�ح المجتمع أغنى، فإنه من غیر المتوقع  السیولة عال�ًا، وهو أمر ممكن، بل هو أمر متو 

االستثمار إلى المستوى الذي �حقق   ًى متدنٍّ �ما �كفي لز�ادة حجمأن یه�ط معدل الفائدة إلى مستو 

 99الكامل.التشغیل 

 وظیفة النقود .8-5-2

النیو�الس�ك�ة.  وهذا �قودنا إلى الفرق الثاني بین النظر�ة االقتصاد�ة الكینز�ة والنظر�ة االقتصاد�ة 

قتصاد  ول�س لها تأثیر ُیذ�ر على االفالنقود في العالم النیو�الس�كي هي مجرد وس�ط لتسهیل الم�ادالت  
 

 ع تكلفة الفرصة البدیلة. رًا الرتفاالمنشأة على االستثمار س�كون أضعف نظ
تدن�ة جدًا، بل إن �عض البلدان أص�ح فیها معدل إعادة م تشهد أغلب االقتصادات المتقدمة الیوم معدالت فائدة 99

 الخصم فیها سال�ًا ومع ذلك فهذا لوحده ال یبدو �اف�ًا للتخلص من مشكلة تراجع النمو والتشغیل فیها. 
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الحق�قي. وأما في عالم التحلیل الكینزي فإن الفضاء  الحق�قي، فهي مجرد غطاء �خفي وراءه االقتصاد  

تداخل بینهما إلى ترج�ح �ینز لدور النقود  النقدي یتداخل مع الفضاء الحق�قي لالقتصاد. و�عود هذا ال

قوة أكبر من فترات أخرى.  ن للق�مة �ظهر �فترات معینة � بوصفها مخزن للق�مة. فدور النقود �مخز 

اصة على النقود بوصفها حافظة للق�مة، في ظل التشاؤم من مستقبل  وعندما �علق الناس أهم�ة خ

یولة سیؤدي إلى تراجع اإلنفاق. ولهذا تأثیر واضح  األصول األخرى مثًال، فإن تفضیلهم العالي للس 

كون أقل، ور�ما تضطر إلى تسر�ح  ة المنشآت على ب�ع إنتاجها ستعلى االقتصاد الحق�قي، ألن قدر 

 ى ذلك من س�اسات انكماش�ة.  �عض العاملین وما إل

 نظریة كینز في تفضیل السیولة .8-5-3

ر�خ�ة المتناثرة حول تأثیر الكتلة النقد�ة على األسعار إلى مّر معنا سا�قًا ��ف حول ف�شر األفكار التا

ود) ورأینا أن معادلة الت�ادل على طر�قة ف�شر افترضت  نقود (النظر�ة الكم�ة في النقنظر�ة متكاملة في ال

سرعة دوران النقود ولم تسمح لسعر الفائدة �التأثیر على طلب النقود، وهو ما �مّیز الكالس�كیین  ث�ات 

حق�قي  تهم لمعدل الفائدة بوصفه معدل حق�قي �قع على عاتقه تحقیق التوازن بي االدخار الفي نظر 

ز عن الفكرة  تخّلى �ین  ن موقف �ینز من النظر�ة الكالس�ك�ة بهذا الخصوص؟و�ین االستثمار. فما �ا

فیها الكالس�ك�ة في ث�ات سرعة دوران النقود وطّور نظر�ته الخاصة في الطلب على النقود، وأعطى 

سؤال �س�ط: لماذا �حتفظ    لمعدل الفائدة دورًا هامًا. بنى �ینز نظر�ته في تفضیل السیولة من خالل طرح

 دوافع الحتفاظ األفراد �النقود هي:   راد �النقود؟ أجاب �ینز عن هذا السؤال من خالل تحدید ثالثةاألف

 transaction motiveدافع الم�ادالت  )1

 precautionary motiveدافع الح�طة  )2

 speculative motiveدافع المضار�ة  )3

ألنها وسیلتهم في إجراء  ا أن األفراد �حتفظون �النقود مّر معنا أ�ضًا أن الكالس�كیین افترضو 

س�كیین في ذلك، بل أّكد أن دوافع الم�ادالت هو العامل الرئ�سي في الم�ادالت الیوم�ة. ت�ع �ینز الكال

ز اعتقد أن حجم الم�ادالت البد أن یتناسب مع حجم الدخل، فقد  تحدید الطلب على النقود. وألن �ین
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طلب على النقود بدافع الم�ادالت لمستوى الدخل. ضًا في افتراض ت�ع�ة مستوى الت�ع الكالس�كیین أ�

على الكالس�كیین عندما الحظ أن األفراد �حتفظون �السیولة أ�ضًا لمواجهة الحاالت الطارئة لكنه تقّدم  

وقعة، �تلك التي تحدث عندما نفاجئ �الحاجة لص�انة عطل �بیر في تجهیزات أو بن�ة  أو غیر المت

لفترة  لشراء سلعة غال�ة نرغب �اقتنائها لتوفرها فجأة �سعر معقول المنزل أو عندما نفاجئ �فرصة 

محدودة. في مثل هذه الحاالت سنحتاج لتوفیر سیولة جاهزة. فإذا لم نكن نحتفظ �أرصدة احت�اط�ة  

 هزة فسنفوت فرصة للشراء أو سنتعرض إلر�اك. جا

افع الح�طة والحذر تتوقف على  رغب األفراد �االحتفاظ بها بد رأى �ینز أن ما �حدد الكم�ة التي سی 

، ولذلك فقد رأى �ینز أن الطلب على النقود إلجرائهاي قد �ضطرون  توقعاتهم �خصوص الم�ادالت الت

ل. لو توقف �ینز عن هذین الدافعین لما افترق �ثیرًا عن  بدافع الح�طة یت�ع أ�ضًا لمستوى الدخ

دور النقود بوصفها حافظة للق�مة أو الثروة، وهو ح وجود دافع ثالث مبني على  الكالس�كیین، ولكنه اقتر 

ة. أي أنه �خالف الكالس�كیین لم �قصر أهم�ة النقود على دورها في تسهیل الم�ادالت  دافع المضار�

حفظ الثروة. ورأى �ینز في البدا�ة أن الطلب على النقود بدافع المضار�ة یتعلق    بل اعترف بدورها في

لها تأثیرًا   دة االرت�اط �الدخل، لكنه تأّمل �العوامل التي �حتمل أن �كون �ضًا �الدخل �ون الثروة شدیأ

لسعر  على �م�ة األرصدة النقد�ة المحتفظ بها بدافع المضار�ة والحفاظ على الثروة فوصل إلى أن 

األصول المستخدمة في الفائدة تأثیرًا على قرارات المضار�ة. من �اب الت�س�ط لجأ �ینز إلى تقس�م 

التالي: لَم �حتفظ األفراد  على الثروة إلى قسمین: نقود وسندات. ثم طرح السؤال المنطقي  الحفاظ

  100فائدة؟  بثروتهم على شكل نقود ال تدّر عائدًا بدًال من سندات تدّر عائدًا على شكل

فترة محددة هي صفر، فإن  وفي حین أن الق�مة المتوقعة للعوائد المتأّن�ة من االحتفاظ �النقود ل

نقسم إلى جزأین: األول هو الفوائد  الق�مة المتوقعة لالحتفاظ �كم�ة محددة من السندات لفترة محددة ت

وهذا  apital gainc.101لى السند  المدفوعة عن السند، والثاني هو المعدل المتوقع للمكسب الرأسمالي ع

 
والمالي أ�سط �كثیر من الیوم، ولم تكن الودائع تحت الطلب �شكل عام تدّر م المصرفي في زمن �ینز �ان النظا 100

 ئد. ولذلك فإن التحلیل الكینزي هنا یتم في عالم �س�ط ال یوجد ف�ه إال نقود أو سندات.  واأ�ة ع
 أي الر�ح الناجم عن ب�ع السند.  101
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الفائدة �طب�عة الحال. ذلك أن ارتفاع معدل الفائدة المعدل المتوقع، بل توقع هذا المعدل یتأثر �معدل 

قع الفرد ارتفاع سعر الفائدة فإنه سیتوقع انخفاض السعر  فإذا تو  102یؤدي إلى انخفاض سعر السند.

ا �ان توقع الفرد لالرتفاع �معدل الفائدة عال�ًا،  ملة. و�ذ السائد وس�خشى �التالي من خسارة رأسمال�ة محت

معدل الفائدة سیرتفع فوق حد معین، فإن مخاوف الفرد من الخسارة الرأسمال�ة  أي إذا ظّن الفرد أن 

ق طمعه �الفوائد على السند. وفي هذه الحالة سیرغب الفرد �االحتفاظ بثروته على شكل  المحتملة ستفو 

وقعة لعوائد هذا الرصید النقدي هي صفر، والصفر أكبر من الخسارة  �مة المترصید نقدي ألن الق

  ل�ة المتوقعة. الرأسما

ض معدل الفائدة اعتقد �ینز أن معدل الفائدة یؤول �طب�عته إلى مستوًى عادي، فإذا ما انخف

  و�التالي دون هذا المستوى فإن األفراد سیتوقعون أن معدل الفائدة على السند سیز�د في المستقبل 

وتهم على شكل نقود بدًال من س�حققون خسارة رأسمال�ة. و�سبب هذا التوقع س�میل األفراد لالحتفاظ بثر 

الفائدة أعلى من المعدل العادي فإن  السندات، أي أن الطلب على النقود سیرتفع. وأما إذا �ان معدل

سعار السندات سترتفع وتكون  بل وأن أاألفراد سیتوقعون أّن معدل الفائدة آیٌل إلى االنخفاض في المستق

معدل فائدة مرتفع، من المرجح أن یتوقع األفراد   الفرصة قائمة لتحقیق مكاسب رأسمال�ة. ففي ظل

ات. أي عوائد تفوق الصفر (عائد االحتفاظ �النقود). الحصول على عوائد موج�ة من اقتناء السند 

 مر الذي �جعل الطلب على النقود منخفضًا.قود، األوس�میلون �التالي لالحتفاظ �السندات بدًال من الن 

 

ى النقود یرت�ط عكسًا �المستوى العام لمعدالت الفائدة. فما الخالصة إذًا هي أن الطلب عل 

أنه من أجل مستوًى محّدد من عرض النقد االجمالي للمصرف  رأى �ینزالذي یبنى على ذلك؟ 

د مستوًى �جعل من معدل الفائدة النقدي أعلى  لنقود عن المر�زي، �مكن أن �كون الطلب اإلجمالي على ا

 
ها خمس وحدات نقد�ة. �كون بهذه الحالة معدل  نو�ة مقدار افترض أنك اشتر�ت سندًا �مقدار مئة وحدة نقد�ة �فائدة س 102

رتفع معدل الفائدة السائد في السوق إلى عشرة �المئة فلن تستط�ع ب�ع هذا السند �أكثر ا  الفائدة الفّعال خمسة �المئة. إذا
 من خمسین وحدة نقد�ة ولذلك فالعالقة بین سعر السند و�ین معدل الفائدة السائد عالقة عكس�ة. 
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النظام في حالة من   »�علق«ستثمار الالزم للتشغیل الكامل. وهكذا من ذلك المستوى المناسب لال

 . unemployment equilibrium »مل توازن دون التشغیل الكا«

�ة ذات االقتصاد  كان �ینز على قناعة �أن هذه الحالة هي الحالة العاد�ة في الدول الغن

تتزاید النزعة الحّد�ة لالدخار؛ ثان�ًا،  المتطور. وساق لتفسیر ذلك ثالثة أس�اب: أوًال، مع تزاید الغنى 

من العمل فینخفض لى حد تجعل رأس المال أقل ندرًة مع تزاید الغنى تتسع قاعدة التكو�ن الرأسمالي إ

لى االنخفاض؛ ثالثًا، إن المعدل النقدي للفائدة العائد على رأس المال وتمیل معه النزعة لالستثمار إ

تفضیل العام للسیولة س�ك�ح الطاقة االستثمار�ة. فالتكلفة العال�ة الالزمة ألن ال  في الهبوطلن �كون مرنًا  

، وهكذا �قع االقتصاد في معضلة صع�ة: فمن جهة  سیولة ستخّمد القدرة االستثمار�ةللحصول على ال

�كون هناك  لالستهالك مترافق مع تزاید في النزعة لالدخار، ومن جهة أخرى تراجع في النزعة �حدث 

الهبوط. وخالصة رؤ�ة �ینز هنا هي أن االقتصاد الغني المتطور  إمكان�ة  دة نقدي �فتقر إلى  معدل فائ

�مكن التغلب علیها إال من خالل س�اسات نقد�ة ومال�ة ذ��ة،   �خفي داخله قوى انكماش�ة قو�ة ال

 103أعمال مستقرة، بل وأ�ضًا إذا احتاج األمر التدخل م�اشرة في االستثمار. وتوقعات 

فرغ �ینز من تفصیل دوافع الطلب على النقود، انشغل بتجم�عها في معادلة واحدة �عد أن 

ین الكم�ة اإلسم�ة للنقود (مقدارها أو عددها) و�ین لنقود، ولكنه حرص على التمییز ب للطلب على ا

لنقود (ما تشتر�ه فعًال من سلع وخدمات). ولذلك فقد ر�ط بین الطلب على النقود الكم�ة الحق�ق�ة ل

تا�ع   عناها الحق�قي و�ین �لٍّ من الدخل الحق�قي ومعدل الفائدة. وضع �ینز هذه العالقة على شكل�م

 : Liquidity Preference Function » ةتا�ع تفضیل السیول«سّماه 

𝑀𝑀𝑑𝑑

𝑃𝑃
=  𝑓𝑓 (𝑖𝑖.𝑌𝑌) 

   حیث:

 
س�ة لمدارس مثل لن. و�انیو�الس�كیین في ذلك الزمن، دخول الدولة �مستثمر �شكل م�اشر أمر ال �عقل�النس�ة لل 103

ألنه �مّثل الخطوة األولى �اتجاه االنزالق إلى "فخ" االشتراك�ة، بتعبیر فر�در�ك  ًا �المطلقمرفوض اً أمر �عد  النمساو�ة،
  و�ان های�ك من أشد منتقدي �ینز. انة»ق إلى القن«الطر�صاحب �تاب  های�ك االقتصادي النمساوي 
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- dM.الطلب اإلسمي على النقود : 

- 𝑀𝑀𝑑𝑑

𝑃𝑃
 قود.: الكم�ة الحق�ق�ة المطلو�ة من الن

- i.معدل الفائدة : 

- Y.الدخل اإلسمي : 

-  

الفائدة �ثیرًا عن تا�ع ف�شر الذي لم �عِط لمعدل    وهذا التا�ع الكینزي في الطلب عن النقود یبتعد 

في حین أن ف�شر افترض ث�ات سرعة تداول  أي دور في التأثیر على طلب النقود. وفضًال عن ذلك،

�سمح لها �التقّلب، وهو سلوك أقرب للواقع المشاهد �عد أن   النقود، فإن تا�ع تفضیل السیولة الكینزي 

مالحظة ذلك �كفي إعادة �تا�ة  ا�عة السلوك الفعلي لسرعة دوران النقود. لتوفرت ب�انات نقد�ة �اف�ة لمت

رب طرفي مقلوب المعادلة �الدخل الحق�قي مع االنت�اه للتساوي بین  تا�ع تفضیل السیولة عن طر�ق ض

 النقد في ظل التوازن: طلب النقد وعرض 

𝑃𝑃
𝑀𝑀
∙ 𝑌𝑌 =  

1
𝑓𝑓 (𝑖𝑖.𝑌𝑌)  ∙ 𝑌𝑌 

 ومنه: 

𝑉𝑉 =  
𝑌𝑌

𝑓𝑓 (𝑖𝑖.𝑌𝑌) 

 

الطرف األ�من، أي أن سرعة  عندما یرتفع معدل الفائدة ینخفض طلب النقد و�رتفع مقدارف

 ع، والعكس �العكس. وألن معدالت الفائدة ترتفع مع االزدهار وتنخفض مع الر�ود �ما دوران النقود ترتف

قض  هو مشاهد تار�خ�ًا، فإن سرعة دوران النقود تحذو حذوها. و�المحصلة، فقد تمّكن �ینز من ن

فراد �خصوص معدل الفائدة العادي ستتسبب فرض�ة ث�ات سرعة دوران النقود على أساس أن توقعات األ 

�كون �ینز قد   �اح الطلب على النقود، األمر الذي یؤدي إلى انز�اح في سرعة دوران النقود. و�ذلك�انز 

القائلة �أن الدخل اإلسمي  ألقى �ظالل من الشك على النسخة الكالس�ك�ة من النظر�ة الكم�ة في النقود و 
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 ر�ات التي تطرأ على �م�ة النقود. یتحدد �شكل رئ�سي من خالل الح

سات الالحقة في الخمسینات لتطو�ر المدخل الكینزي في تفسیر الطلب على اتجهت الدرا

بوضع   James Tobin »تو�ین«ومن �عده  William J. Baumol »بومول«جح �ل من النقود، ون

ة دوافع الطلب على النقود في تحلیل الطلب على النقود، وصلوا من خاللها إلى أن �افنماذج أكثر دقة  

لفائدة ول�س فقط دافع المضار�ة. األمر الذي عزز االتجاه الكینزي في ر�ط طلب ترت�ط عكسًا �سعر ا

�م�ة   قد عكسًا �معدل الفائدة وفي تقلب سرعة دوران النقود وتأثر الدخل اإلسمي �عوامل أخرى غیرالن

  ، فقد �ان لمدارس أخرى وجهة نظر مختلفة أهمها على الرغم من انتشار المذهب الكینزي النقود. ولكن  

 المدرسة النقد�ة التي نؤجل الحدیث عنها إلى الفصل القادم.

 

 یل الكینزي إلى األمد الطو�ل:استكمال التحل .8-6

شغیل في ظروف محددة ولم ینشغل كان تر�یز �ینز منصّ�ًا على ��ف�ة النهوض �مستو�ات الناتج والت

الرئ�سي �ان في الطلب االستثماري    �القوى التي تحدد مستو�اتها على األمد الطو�ل. ولذلك فإن اهتمامه

د في التحلیل الكینزي، همال األمد الطو�ل النقص الوحیل�س إ الفّعال وتأثیره من خالل آل�ة المضاعف.  

ار القطاع الخارجي بل انطلق من اقتصاد مغلق بال تجارة  ذلك أن النموذج الكینزي لم �أخذ �االعت�

�ینز �ان غافًال عن قض�ة األمد الطو�ل وتعقیدات  خارج�ة أو حر�ة رأسمال�ة. ال �عني ذلك أن

ولعل �ینز لم �كن لیهتم  القصیر.  �االقتصاد المحلي على األمد االقتصاد الدولي، بل �ان مهتماً 

. هذا هو الشعور الذي ینتاب المرء  مد الطو�ل حتى لو عاش عمرًا أطولاأل �االجتهاد �ثیرًا في تحا�ا 

سعى العدید من ال�احثین �عد �ینز م�اشرة  على خطأ. على أ�ة حال،  من قراءة هذه الشخص�ة ولعلنا

مساهمات دومار وهارود وسامیلسن وه�كس التي   سنعّرج ف�ما �أتي على ا النقص. إلى استكمال هذ 

 . جاءت في هذا الس�اق
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 Domar Model-Harrod 104دومار-نموذج ھارود .8-6-1

خل، فاالستثمار اإلضافي ما هو إال ز�ادة في مخزون عند التأثیر في الد تأثیر االستثمار ال یتوقف 

. من جهة ثان�ة، عادًة ما  )لناتج الممكن(ا  لالقتصاد في الطاقة اإلنتاج�ة  رأس المال. وهذه تؤثر بدورها  

بتطور مواكب في المعارف والتقن�ات والمهارات. �كلمة أخرى، لالستثمار    تترافق االستثمارات اإلضاف�ة 

نز حد في الطاقة اإلنتاج�ة وثاٍن في تعز�ز اإلنتاج�ة. �التأكید لم �خَف ذلك على �یأثران إضاف�ان، وا

هذه اآلثار تفعل فعلها على األمد   ألنالقض�ة في نظر�ته العامة مرور الكرام، لكنه مّر على هذه 

في  و�ل في حین أنه �ان منشغًال �المعالجة الم�اشرة لمشكلة الكساد. جاء هارود ودومار �أ�حاث الط

.  حتى آواخر األر�عینات هذا الس�اق نشراها منفصلین حینًا ومشتر�ین حینًا آخر في آواخر الثالثینات و 

كم �ًال من حر�ة  إذا �ان النشاط االستثماري �ح  وتناوال هذه المسألة من خالل طرح السؤال اآلتي:

اط االستثماري ات�اعه  الطلب الفّعال وحر�ة الناتج عبر الزمن، فما هو المسار الذي �فترض �النش 

رافق دومًا مع ز�ادة الطاقة اإلنتاج�ة تت لضمان االتساق المستمر بین االثنین، �حیث أنه أي ز�ادة في

رأس المال سیتم استغالله �الكامل ألن    مكافئة في حجم الطلب الفّعال؟ إذا ما تم ذلك فإن نمو مخزون 

ولكن لنفترض جدًال، أن مقدار االستثمار الصافي   مع الناتج الممكن. �التناغمالطلب الفّعال سیتطور 

في هذه الحالة فإن الطلب الفّعال  105لى أخرى.نه ال یتغیر من سنة إی�قى ثابتًا عبر الزمن، �معنى أ

. لكن مخزون رأس المال سینمو سنة �عد أخرى �مقدار الز�ادة س�كون هو اآلخر ثابتًا سنة �عد أخرى 

األخیر ستنمو الطاقة اإلنتاج�ة. و�ذلك نكون أما حالة من ث�ات دائم    في االستثمار الصافي. ومع هذا

الناتج الممكن، وهذا ینطوي على تناقص مستمر في استغالل  فّعال ونمو مستمر فيفي الطلب ال

 الطاقة اإلنتاج�ة.
 

  Roy Harrod)  1987-1900بولندي. وهارود (-من أصل روسي ي  أمیر�  Evsey Domar)  1997-1914(دومار   104
حیث �تب عن ح�اة �ینز واجتهد في عرض الفكر الكینزي ال   »ما بعد كینزي«لیزي یعتبره البعض أول اقتصادي چإنـ

لكینز�ة لكننا ال نأخذ بهذا التصن�ف ألنه األقل رواجًا، فهو �عطي هذا الوصف للكتا�ات ا  ر النقود.  س�ما ف�ما یتعلق بدو 
 . heterodoxي فتشیر إلى مذھب بدع »ما بعد الكینزیة«التي ظهرت خالل العقد األول من وفاة �ینز تقر��ًا. وأما 

أما االستثمار الهادف للحفاظ على  �ة جدیدة. �قصد �االستثمار الصافي ذلك االستثمار الذي �ض�ف طاقة إنتاج 105
 الي. ومجموعهما هو االستثمار اإلجمالي.طاقة إنتاج�ة قائمة (ص�انة) فهو استثمار استبد
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لواضح أن هذا الوضع ال �مكن أن یدوم. فلكي نضمن التوازن بین أثر الدخل وأثر ومن ا

ینمو  لنضمن أن یواكب الطلب الكلي التوسع في الطاقة اإلنتاج�ة، فإن على االستثمار أن  الطاقة، أي  

ى، و�معدل محّدد �ضمن تحقق توقعات المستثمر�ن في نمو األسواق �سعة �اف�ة  من سنة إلى أخر 

�المعدل    ب الز�ادة التي أحدثوها في الطاقة اإلنتاج�ة. والسؤال اآلن، ماذا إذا لم ینمو االستثمارالست�عا

 دومار؟   –الذي �قتض�ه نموذج هارود  

من معدل نمو الطاقة اإلنتاج�ة،   مو الطلب �معدل أسرعإذا نما االستثمار �معدل أسرع، سین

التقدیر ورأوا أنهم لم �كونوا  أخطأوان المستثمر�ن وسیز�د استغالل الطاقة اإلنتاج�ة. ولنفترض هنا أ

سوق فسارعوا إلى ز�ادة استثماراتهم بوتیرة أسرع، فإن فعلهم  على قدٍر �اٍف من التفاؤل حول نمو األ

طاقة؛ و�دخل االقتصاد في حالة من االزدهار. وأما إذا نظرت ن أثر الدخل وأثر الهذا س�عمق الفرق بی

امًا فستجد أن أثر الطاقة س�فوق أثر الدخل وسینحدر االقتصاد �اتجاه ها�ط  في الحالة المعاكسة تم

معدل خًال في حالة من الكساد. والسؤال هنا: هل �مكن لالقتصاد أن �صل تلقائ�ًا إلى ال�شكل متزاید دا

  ستثمار؟ �كلمة أخرى هل سینجح المستثمرون عفو�ًا �التوسع في استثماراتهم �المعدل األمثل لنمو اال

 المنشود؟ 

  » ستقرار مبرهنة عدم اال «�جیب هارود عن هذا السؤال من خالل مبرهنته الشهیرة المسّماة 

instability theorem أن  إشارة �مكن ب�ساطة  والتي �صل منها إلى نت�جة مفادها أن االقتصاد یرسل

االقتصاد �مكن أن  ُ�ساء فهمها �ما یؤدي إلى تدهور الحالة االقتصاد�ة بدًال من تحسنها. و�ما أن 

ق االستقرار االقتصادي.  �فشل في تنظ�م نفسه ذات�ًا فإن هناك حاجة لس�اسة اقتصاد�ة واع�ة لتحقی

نظر�ة النمو االقتصادي،  الحدیثة األولى في    وأخیرًا، نشیر إلى أن هذا النموذج �عد من أهم اإلسهامات 

، ولعل الطالب �طلع على هذه النماذج  سوان الشهیر في النمو االقتصادي-و�عد أساسًا لنموذج سولو

 لي.كفي مقررات الحقة مثل التحلیل االقتصادي ال
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 دومار والسیاسة الكینزیة المبنیة على الدین العام .8-6-2

للمشكلة المذ�ورة آنفًا أو لغرض آخر مثل تنفیذ مشروعات بن�ة تحت�ة  ذ�رنا إذا استجابت الدولة �ما 

عن طر�ق الضرائب، فإن السؤال    الدین العام بدًال من تمو�لهاوقامت بتمو�ل �عض أنشطتها عن طر�ق  

مقالة   1946د األقصى للدین العام الواجب عدم تجاوزه. نشر دومار عام المطروح س�كون عن الح

 ض�ة في إطار اقتصاد ینمو �شكل مستقر.  ذه القعالج فیها ه

ى مجمل الناتج المحلي. أّكد دومار أن المهم ل�س الحجم المطلق للدین العام بل نسبته إل

لحالة عندما یتجاوز المعدل الحق�قي  فالمهم أال تز�د هذه النس�ة من سنة إلى أخرى. وتحدث هذه ا

قتصادي والمعدل الحق�قي لنمو الحصیلة الضر�ب�ة.  مو االللفائدة على الدین العام المعدل الحق�قي للن

لمطلق للدین العام من سنة إلى أخرى ما دام  �كلمة أخرى، ال �أس �النس�ة لدومار أن یتزاید الحجم ا

�حیث أن عبء الفوائد المتنامي لن �أتي على الحصیلة   متوافقًا مع معدل دین ثابت أو متناقص،

 الضر�ب�ة المتنام�ة.  

 

 سامیُلسن ومبدأ المسّرع ولپ .8-6-3

ألعمال  في إطار الدراسات التي تناولت أداء االقتصاد على األمد الطو�ل في س�اق دراسة دورة ا

نموذج المضاعف  «طرح فیها  دراسة 1939ول سامُیلسن عام پواالتجاه العام للنمو االقتصادي، نشر 

 لكینزي.  س�اق التأطیر مسألة الدورة واالتجاه العام في ال »المسّرع -

افترض سامُیلسن تا�ع استثمار �عتمد ف�ه صافي االستثمار الحالي على التغیر في مقدار 

ب في الفترة  أي أن صافي االستثمار للفترة الحال�ة متغیر تا�ع للفرق بین الناتج المطلو الطلب الفّعال. 

ل فإن مستوى االستثمار سیتسارع،  الفّعاالحال�ة و�ین الناتج المحقق في الفترة السا�قة. فإذا ما زاد الطلب  

 accelerationمسّرع  . و�ستخدم سامُیلسن ما �سم�ه معامل السیت�اطأوأما عندما ینقص فإن االستثمار  

coefficient  ات في الطلب. یوّضح سامُیلسن أن ما �حدد  للتعبیر عن شدة ردة فعل االستثمار للتغیر

ول هو حجم معامل المسّرع والثاني هو حجم النزعة  ان: األسلوك االقتصاد عبر الزمن هو عامالن اثن



244 

ین �مكن أن یدخل االقتصاد في حاالت  لالدخار. وت�عًا للتراكیب المختلفة الممكنة بین هذین العامل

مة؛ ر�ود مع دورة متخامدة؛ ر�ود مع دورة مت�اعدة. و�مكن  متنوعة تتضمن: نمو مستقر مع دورة منتظ

حالة إلى أخرى بتغیرات معینة �ق�م العاملین آنفي الذ�ر. وهذا �عني  تقل منللنظام االقتصادي أن ین

وضع إلى آخر بدًال من االستمرار في ذات الوضع لفترة   أنه �إمكان النظام االقتصادي االنتقال من 

 قال تدر�جي لوضع جدید. وهذا من صلب العقیدة الكینز�ة. طو�لة تنطوي على انت 

 

 106:لتجارةا. جون ھیكس ودورة 4.7.8

  » مساهمة في نظر�ة دورة التجارة «عالج �ینز موضوع أداء االقتصاد على األمد الطو�ل في مؤلفه 

Contributions to the Theory of Trade Cycle  فّسر ه�كس وصول دورة 1950الذي نشره عام .

بوط) �أن النشاط  ألعمال إلى قمة لیبدأ منحناها �الهبوط (ر�ما �سبب أزمة تنهي االزدهار وتتسبب بها

االقتصادي �صل إلى الحد األقصى إلمكان�اته، أو �ما �قول ه�كس أن تحّسن النشاط االقتصادي 

التشغیل إلى المستوى الكامل في قطاع العمل �سبب: وصول مستوى  » صطدم �سقف �«الصاعد 

�ح. وهذا تفسیر سهل  االستخدام الزائد للطاقة اإلنتاج�ة المترافق مع ز�ادة في األجور وانخفاض في الر و 

وواضح لوصول االقتصاد إلى قمة االزدهار. ولكن ال یوجد تفسیر بنفس السهولة والوضوح لوصول 

فض دونها حتى في  والتي ال �مكن للنشاط االقتصادي أن ینخ  »قاع ال«اد إلى النقطة الدن�ا، أو  االقتص

 ظل غ�اب الس�اسات المال�ة والنقد�ة المصممة لتنش�ط االقتصاد. 

ّسر ه�كس ذلك �أن االستثمار ال �أتي فقط نت�جة تحفیز التغیر في الطلب في فترة محددة، ف

ى تحفیز الطلب حیث ال �عتمد على  من االستثمار ال �مكن عزوه إلكما افترض دومار، بل إن جزًء 

حافز الطلب على منتجات معینة، بل �أتي نت�جة للتوقعات الخاصة �أسواق ناشئة. أي أن الالز�ادة في  

لالستثمار في هذا الجزء ل�س ز�ادة الطلب في أسواق قائمة، بل توقعات لنشوء طلب في أسواق جدیدة. 

تغیرات ب  »االستثمار المحّفز«تمییزًا عن  »المستقل االستثمار«لنوع من االستثمار سمى ه�كس هذا ا

 
 . business cycleالتعبیر السائد الیوم هو دورة األعمال  106
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ها مؤسسات الضمان  من »القاع«الطلب. ساق ه�كس أس�ا�ًا أخرى الرتفاع منحنى دورة األعمال من 

االجتماعي التي تمنع االستهالك من االنخفاض دون حد معین (وتعو�ضات ال�طالة �ذلك) وارتفاع  

إلنتاج في المنشآت  لناجم عن تراجع التكال�ف، األمر الذي ینشط ا�ة الدول�ة للمنشآت المحل�ة االتنافس

 المتخصصة �المنتجات التصدیر�ة. 

 

 ینز�ة»لماذا سمیت «الثورة الك .8-7

كانت النظر�ة الكینز�ة ثورة �كل معنى الكلمة، إن �ان على مستوى النظر�ة االقتصاد�ة، أو �ان على  

ولكن �عد �عض  بدا�ة اعتبر �ینز مهرطقًا من قبل الكثیر�ن،  قتصاد�ة عالم�ًا. في المستوى الس�اسة اال

ل عالم االقتصاد إلى عالم �ینزي الوقت من نشر نظر�ته العامة والتطبیق العملي للوصفة الكینز�ة، تحوّ 

لكینز�ة،  لفترة امتدت لعقود. على الصعید األكاد�مي، ساهم �عض ��ار االقتصادیین في نجاح الثورة ا

الذي نشرت الط�عة األولى منه عام    »االقتصاد «ادي الشهیر بول سامُیلِسن الشهیر  و�األخص االقتص

لقد جاء �ینز   107جم إلى العدید من اللغات العالم�ة.، لتتوالى �عدها عشرات الط�عات التي ستتر 1948

بلوماس�ة ما مّكنه من الترو�ج  في الوقت المناسب، وامتلك من البراغمات�ة ومن العالقات الس�اس�ة والد 

اد الكبیر التي امتدت لسنوات مؤلمة لالقتصاد الرأسمالي في سلمذه�ه على جانبي األطلسي. فأزمة الك

ن القرن العشر�ن لم تكن مجرد أزمة اقتصاد�ة بل شّكلت أزمة فكر�ة لعلم االقتصاد. بدا�ات الثالثین�ات م

في تقد�م الوصفة المناس�ة لتخطي األزمة. األمر الذي عّزز  فالحكمة النیو�الس�ك�ة السائدة لم تفلح 

 سب. أن علم االقتصاد �ات في أزمة عو�صة. جاء �ینز ل�عید توج�ه الدفة في الوقت المنا�االنط�اع  

تطورات هامة على صعید النظر�ة االقتصاد�ة، و�دأت   »النظر�ة العامة«انطلقت �فضل شرارة  

�ة االقتصاد�ة في التشكل، فتأسس علم االقتصاد الكلي والنظر�ة حقول معرف�ة جدیدة داخل النظر 

وحیدها على  اد�ة الحر��ة. بل تم إعادة النظر في الحسا�ات االقتصاد�ة القوم�ة و�دأ السعي لتصاالقت

 
 ال تزال الط�عة األولى في األسواق حتى الیوم. 107
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المستوى الدولي �ما یناسب االحت�اجات الجدیدة للب�انات الكل�ة الالزمة للعلوم الحدیثة في أ�حاث  

ئ�ًا على مستوى  ا�اسي الكلي وأ�حاث دورة األعمال. و�دأ اخت�ار النماذج الكینز�ة احصاالقتصاد الق 

 �عالقات تجار�ة. االقتصاد الواحد ومن ثم على مستوى مجموعة من البلدان المترا�طة  

الذي انتشر اسمه خطأ   Public Economicامتد التأثیر الكینزي إلى مجال االقتصاد العام  

ج  ه ) �االستفادة من المن2007 - 1910( ڤر� چص. قام مَ Public Financeعامة �عنوان المال�ة ال

تثبیت) و�ان لكتا�ه  الكینزي في تمییز ثالث وظائف للس�اسة المال�ة الحكوم�ة (التخص�ص والتوز�ع وال

أن الدولة   ڤر�چ ص ورأى م 108(وهو �تاب جامعي مشهور) صدًى وتأثیرًا واسعًا.  1959الذي نشره عام  

علیها إعادة توز�ع  ن  ون معن�ة بتأمین مستو�ات عال�ة من التشغیل والنمو االقتصادي و�تعی�جب أن تك

في إدارة الطلب الفّعال والدخل القومي.  الدخل �االتجاه المرغوب اجتماع�ًا �استخدام الس�اسة الكینز�ة

في إدارة الدخل الكلي وامتد تأثیر الثورة الكینز�ة إلى الس�اسات االقتصاد�ة وتر�ز جوهر هذه الس�اسات  

اد�ة المال�ة والنقد�ة ذات التأثیر في الطلب المحلي تصواإلنفاق الكلي �استخدام أدوات الس�اسة االق

ستهالكي واإلنفاق العام والصادرات من جهة، وعلى االدخار المحلي  على االستثمار وفي الطلب اال

       109والضرائب والمستوردات من جهة أخرى. 

رة  دو  احصائ�ة لتلط�ف –تحلیل�ة  –�اسات مال�ة ونقد�ة على أسس اقتصاد�ة و�دأ تصم�م س 

لخارج�ة وتحقیق النمو  األعمال ورفع معدالت التشغیل والحفاظ على استقرار األسعار، وتوازن التجارة ا

االقتصادي. ومختصر الوصفة الكینز�ة في حاالت االنكماش أو تراجع األداء االقتصادي تتمثل بنصح  

ق الحكومي وتخف�ض  نفاات النقد�ة في تخف�ض معدل الفائدة والسلطات المال�ة في ز�ادة اإلالسلط

 الضرائب.

رتفاع درجة حرارة الجسم االقتصادي وأما في حاالت االزدهار االقتصادي المتزاید إلى حد ا

 
نقطة   The Theory of Public Finance (1959)العامة و�عد �تا�ه  لم المال�ةمن أهم أعالم ع ڤر�چمصر�تشارد  108

 قتصاد العام. تحول في تطور اال
تسمى هاتان المجموعتان من العناصر �التسّرب (االدخار والضرائب والمستوردات) والضّخ والحقن (اإلنفاق   109

 االستهالكي، اإلنفاق االستثماري، اإلنفاق الحكومي، الصادرات). 
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نفاق أكثر مما �جب، فإن الوصفة المناس�ة ستكون المعاكسة تمامًا: رفع سعر الفائدة وتخف�ض اإل 

إلى تجّنب تراجع ال داعي له  فة الحكومي وز�ادة الضرائب. حیث �فترض أن یؤدي تطبیق هذه الوص

االقتصاد�ة المفتاح�ة. وال مانع خالل فترات  في معدالت ال�طالة و�لى التخف�ف من تقّلب المؤشرات 

ن حدوث فائض في االنكماش أن �حدث عجز في المیزان�ة الحكوم�ة وال مانع خالل فترات االنتعاش م 

تناوب فترات االنتعاش واالنكماش، �حیث �مكن    مع  المیزان�ة الحكوم�ة. ألن الواحد منها س�طفئ اآلخر

�المتوسط، على أن عجز المیزان�ة الحكوم�ة �كون مقبوًال عندما یتجه  القول أن المیزان�ة ستكون متوازنة  

 اإلنفاق إلى تشیید البنى التحت�ة لالقتصاد.

وتوازن ار تحولت مؤشرات التشغیل واستخدام الطاقة اإلنتاج�ة واستقرار األسع ومع الوقت 

ى �النس�ة للس�اسة العامة. المیزان التجاري واستقرار معدل النمو االقتصادي إلى أهداف ذات أهم�ة قصو 

. وأص�ح نجاح الحكومات وفشلها یتحّدد بناًء على مدى نجاحها أو فشلها في تحقیق األهداف المذ�ورة

لس�عینات، ولكن عددًا من ي اوعلى أ�ة حال، فإن "موضة" المذهب الكینزي تراجعت إلى حد �بیر ف

عدید من الحكومات تحدثت اعالم�ًا بلغة ضد  األفكار األساس�ة سیثبت مع الزمن. فعلى الرغم من أن ال 

ولكن من المثیر  �ینز�ة إال أنها لم تمانع في استمرار عجوزها المال�ة، السّ�ما خالل الحروب.  -

دول الرأسمال�ة لعقائد اقتصاد�ة أقرب ما تكون  ال لالهتمام مؤخرًا، أنه على الرغم من اعتناق �بر�ات 

س�كي في �ثیر من األح�ان، إال أن األزمة المال�ة العالم�ة إلى شكل جدید من االقتصاد النیو�ال

د وفي عدة بلدان أولها الوال�ات  ) أدت إلى عودة "الموضة" الكینز�ة للرواج ولكن �شكل جدی2008(

 المتحدة.
  



248 

 فصلالمستخدمة في الالمراجع 
1- Kurz, H. D. Economic Thought: A Brief History. Columbia University Press. 2016. 
2- Landreth, H and Colander, D, History of Economic Thought: 2002 (HET) 
3- Medema and W. Samuels, The History of Economic Thought: A Reader, Routledge, 2003. 
4- Pressman. Fifty Major Economists 2nd Ed. Routledge. 2006 
5- Roncaglia. The Wealth of Ideas - A History of Economic Thought. Cambridge. 2005 
6- Skousen. Making of Modern Economics. The Lives and Ideas of the Great Thinkers. ME 

SHARPE. 2001. 
 

 مراجع إضاف�ة
7- Keynes, J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan 

1936. (reprinted 2007). 
8- Tiley. Keynes’s General Theory, the Rate of Interest and ‘Keynesian’ Economics. Palgrave. 

2007 
9- Wapshot, N. Keynes – Hayek: The Clash That Defined Modern Economics. Norton. 2011. 

  



249 

 أسئلة الفصل
 سئلة للنقاشأ

 ؟ ناقش.»الغر�زة الحیوان�ة«أو  »الروح البه�م�ة«ما هي مشكلة النیو�الس�كیین مع فرض�ة �ینز حول  .أ

ترك المعنى بین السطور   لكنه »على األمد الطو�ل، جم�عنا أموات«هناك ع�ارة مأثورة عن �ینز تقول:  .ب

 ؟فاختلف شّراح �ینز في معناها. ماذا تقول أنت

 

 أسئلة مقال�ة

 اشرح بلغتك الخاصة مبدأ المضاعف الكینزي. .أ

 ب الفّعال؟ماذا �قصد �ینز �الطل .ب

ظر�ة  �ینز هدم النظام اللیبرالي حجرًا �عد حجر في إشارة إلى ثالث فوارق هامة بین نظر�ته العامة والن  إن�قال   .ج

 الكالس�ك�ة. عّددها �إ�جاز.

 قة ذلك �متغیر االستثمار عند �ینز.ما الفرق بین الخطر وعدم التأكد؟ وما عال .د

 

  أجب بـ صح أو خطأ

 م.  1940ولد �ینز عام  .أ

 ینز هو تلمیذ آلفر�د مارشال.ك .ب

 �عد �ینز أستاذ االقتصاد الكلي األول. .ج

 وز�رًا. �ص�ح عمل �ینز في قطاع الصیرفة ثم في الصحافة قبل أن .د

 اشتهر �ینز �سبب موقفه من معاهدة السالم المذّلة أللمان�ا. .ه

 نشر �ینز النظر�ة العامة قبیل حدوث أزمة الكساد الكبیر. .و

 ي الفائدة عن النظر�ة الكالس�ك�ة في أي شيء.ال تختلف نظر�ة �ینز ف .ز

 كامل. �حسب �ینز، �مكن لالقتصاد أن �كون في حالة توازن دون مستوى التشغیل ال .ح

 نقد�ة والمال�ة.  یرى �ینز وجود إمكان�ة لمعالجة الكساد من خالل مز�ج من الس�اسات ال .ط

 �عتقد �ینز أن االقتصاد �مكن أن �صلح نفسه بنفسه.  .ي

 دومار هو ع�ارة عن نموذج ی�حث في أس�اب األزمات االقتصاد�ة-نموذج هارود .ك

 محدد.  یز�د عن رقمكان دومار یؤ�د على أن حجم الدین العام �جب أال  .ل

 مّیز �ینز بین االستثمار المستقل واالستثمار المحّفز .م
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 دخار انخفاض معدل اال .ب
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 انخفاض االستثمار .د
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 الفصل التاسع

 في الفكر االقتصادي المدارس الحدیثة والمعاصرة
Modern and Contemporary Schools of Economic 

Thought 
 

 كلمات مفتاح�ة:

الكینز�ون الجدد، االقتصاد  ؛ التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة؛ المذهب النقدي (المدرسة لنقد�ة)؛ الكینز�ة الجدیدة (النیو�ینز�ة
ید)؛ اقتصاد ما  الكلي الكینزي الجدید)؛ الكالس�ك�ة الجدیدة (الكالس�كیون الجدد، االقتصاد الكلي الكالس�كي الجد

 IS-LMول؛ قاعدة تایلر؛ نموذج س األ�منحنى فیلی)؛ نالكینز�ی(ما �عد  ةالكینز��عد 

 

 ملخص الفصل:

مدارس الفكر االقتصادي الحدیث والمعاصر، وذلك من خالل عرض  على أهم  وءیلقي هذا الفصل �عض الض
النیو�ینز�ین والتر�ی�ة النیو�الس�ك�ة و�عرض الفصل من    أمتسلسل یبین أهم ما �میز �ل ت�ار فكري عن اآلخر. یبد

، ثم التر�ی�ة لتحلیل�ة. یتم االنتقال �عدها إلى المدرسة النقد�ة والمدرسة الكالس�ك�ة الجدیدةز أهم أدواتها ا�إ�جا
لكافة    النیو�الس�ك�ة الجدیدة، وأخیرًا ما �عد الكینز�ة. ال �سعى هذا الفصل إلى تغط�ة تفصیل�ة وال إلى تغط�ة شاملة

 قرر. المدارس، ألن ذلك یتجاوز المجال المحدد للم
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 واألهداف التعل�م�ة:  مخرجاتال

 بنها�ة هذا الفصل، یتوقع من الطالب أن 
 النیو�الس�ك�ة. �فهم معنى التر�ی�ة .1
 و�فهم استخداماته التطب�ق�ة في الس�اسة العامة. IS-LM�شرح نموذج  .2

 المذهب الكینزي.�میز أهم نقاط اختالف المذهب النقدي عن  .3

 النس�ة للس�اسة االقتصاد�ة. س ومضامینها ��منحنى فیلی�میز النسخ المختلفة من  .4

 ز�ة.�عرف أهم نقاط االختالف بین الكینز�ة وما �عد الكین .5
 �قارن �شكل م�سط بین أهم المدارس االقتصاد�ة المعاصرة. .6

 

 مخطط الفصل:

 . تمھید: 1.9

 النیوكالسیكیة نزیون والتركیبة . النیوكی 2.9

 Neoclassical Synthesisالتر�ی�ة النیو�الس�ك�ة  -

 IS-LMنموذج  -

 Philips Curveمنحنى فیلی�س  -

 : Post – Keynesianism Economicsالكینزیة  . اقتصاد ما بعد3.9

 . المدرسة النقدیة 4.9

 كي الجدید) . المدرسة الكالسیكیة الجدیدة (االقتصاد الكلي الكالسی5.9

 New Keynesiansالكینزیون الجدد . 6.9

 صاد الكینزي الجدید وعالقتھ بالمدارس األخرى:. خالصة االقت7.9

 . خاتمة 8.9
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 تمهید: .9-1

ت�ارات والمدارس االقتصاد�ة الحدیثة والمعاصرة في الفكر االقتصادي حصیلة انعكاسات تفاعالت تعد ال

مسار تطور النظر�ة االقتصاد�ة. ولإللمام �معالم المدارس نشأت عن الثورة التي أحدثها �ینز في 

أن �ینز   نا إلى وصلیثة والمعاصرة ال بد من أن نبدأ من حیث انتهینا في الفصل الماضي. فقد الحد 

انتقد االقتصاد النیو�الس�كي، في الوقت الذي استخدم تول�فة من األدوات النیو�الس�ك�ة التي تم تطو�رها  

مذاهب اقتصاد�ة مؤ�دة    الثورة الكینز�ة أدت إلى تطور ى من القرن العشر�ن. وذ�رنا أن  في العقود األول

یدعي الحفاظ على اإلرث   نها منومعارضة، فمنها ما یدعي اإلخالص للمذهب الكینزي وم

 النیو�الس�كي، ونشأت من هؤالء ت�ارات متعارضة حینًا وتول�فات تنطوي على �عض التوافق حینًا آخر. 

ن نذر جهده لشرح المفكر�ن االقتصادیین �عد وفاة �ینز نزعات مت�اینة، فمنهم م تنازعت 

معاكسًا. وأما ال�عض األخر فأخذ موقفًا  موقفاً النظر�ة الكینز�ة و��ان أهمیتها الثور�ة، ومنهم من اتخذ 

الموجة  تسمىرماد�ًا بین �ینز و�ین النیو�الس�ك، على أرض�ة انطواء اإلثنین على عناصر مقبولة. و 

الفكر االقتصادي �مناهج علم�ة تجمع بین  األولى من الكتا�ات االقتصاد�ة التي عملت على تأطیر 

 Keynesian EconomicsNeo 110.االقتصاد النیو�ینزي»«ة ي �موجالفكر الكینزي والفكر النیو�الس�ك

الة. و�ذلك نشأت  واتكأ هؤالء على فكرة األجور غیر المرنة في بناء نماذج توازن�ة تنطوي على �ط

الكینزي في نموذج توازني ینطوي على قبول جزئي للمنهج  التي قولبت الفكر    »التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة«

التطور ظهرت إصدارات أخرى من الفكر الكینزي (الكینز�ة الجدیدة) ومن   النیو�الس�كي. ونت�جة لهذا

عیها  ومن التحد�ات للت�ارات السائدة عمومًا بنو التحد�ات للفكر الكینزي (النیو�الس�ك�ة الجدیدة والنقد�ة)  

ًء هذا الفصل �عرض انعكاسات الثورة الكینز�ة على الفكر االقتصادي بد ز�ة). نبدأ في (ما �عد الكین

وانتهاء �التطورات الحدیثة، حیث نلقي �عض الضوء  »النظریة العامة«من السنوات التي تلت نشر 

 ة في النظر�ة االقتصاد�ة عن �عضها ال�عض.  على أهم ما �مّیز المدارس المعاصر 

 
ت ما لفترة حیث أص�حلكن أغلب األدب�ات تخلت عن هذه التسم�ة لهذه ا  »ما �عد الكینز�ة«ا�قًا �اقتصاد  وسمیت س 110

 �عد الكینز�ة اسمًا لت�ار مختلف س�ظهر الحقًا �ما سنرى �عد قلیل.
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 Neokeynesians and The Neoclassicalوالتر�ی�ة النیو�الس�ك�ة  ن النیو�ینز�و .9-2
Synthesis 

السطور، وفي ظل وفاة �ینز الم�ّكرة  ص�اغة �ینز للنظر�ة العامة مجاًال للقراءة بینتحت ف

عملت على    »شّراح �ینز«ًا بوصفها مجموعة من  نسب�ًا نشأت ط�قة من االقتصادیین ُ�شار إلیها أح�ان

جون  ات �ینز ووضعها في أطر قابلة للتول�ف مع االقتصاد النیو�الس�كي، وأهم هؤالء هم تفسیر �تا� 

لیاني  چ، وقد مرا معنا سا�قًا، وفرانكو مود Paul Samuelsonول سامُیلسن �و  john Hicksه�كس 

Franco Modiglianiأفضت إلى إنشاء نماذج اقتصاد�ة وأدوات تحلیل�ة   . ومجموعة �تا�ات هؤالء

لذي ه�من  االقتصاد النیو�ینزي. وشّكلت أفكار هؤالء ونماذجهم الت�ار العام ا ا سمى �مجموعه�اتت ت

 قتصادي لفترة هامة امتدت من الخمسینات وحتى بدا�ات الس�عینات. على الفكر اال

 Neoclassical Synthesis التركیبة النیوكالسیكیة -

ازن عام عند التشغیل الكامل، و�ذا �ان �ینز  إذا �ان الكالس�كیون مؤمنون �أن االقتصاد یتجه إلى تو 

غیر الكامل، فإن التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة  عند مستوى من التشغیل    قد بّین أن االقتصاد �مكن أن یتوازن 

عند مستوًى من التشغیل   تقول: نعم االقتصاد ینطوي على نزعة قو�ة لالتجاه التلقائي نحو التوازن 

اسات الحكوم�ة أن نساعد االقتصاد على ضمان ذلك. �كلمة أخرى، الكامل، لكن �مكن من خالل الس�

و�فضل العمل  111طر�قة �الس�ك�ة أو نیو�الس�ك�ة. من أن یتصرف االقتصاد ��مكن للحكومة أن تض

قتصاد الكینزي من خالل  ال�ارز لالقتصادي األستاذ جون ه�كس فقد أص�ح �اإلمكان استخدام اال

 IS-LMلس�اسة الحكوم�ة في إدارة النشاط االقتصادي هو نموذج نموذج واضح في تفسیر امكانات ا

ادي الكلي. �ساعد هذا النموذج في اتخاذ قرار حول ي مقرر التحلیل االقتصالذي سیدرسه الطلب ف

وذج سرعان ما أص�ح واسع التأثیر  الخ�ار الفعلي المناسب للس�اسة االقتصاد�ة، ولذلك فإن هذا النم

 112الجامع�ة في �ل�ات االقتصاد في �ل أنحاء العالم. ووجد طر�قه إلى الكتب 

 
 �انت هذه نظر�ة األغلب�ة أو طر�قة شائعة في التفكیر. 111
 . لب في �عض البلدان معرفة أساس�ة بهذا النموذجالعامة تتطبل إن االمتحانات الوطن�ة للوظائف  112
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 113متغیرات خارج�ة:  ةت الطلب الكلي والتشغیل و�ین ثالث بین مستو�ا LM-ISیر�ط نموذج  

شعب�ة هذا النموذج كم�ة النقود في التداول ومقدار اإلنفاق الحكومي و�ارامتر توقعات األعمال. وترجع  

العالم�ة الثان�ة إلى إمكان�ة فهمه في إطار نظر�ة التوازن الكلي.  بین االقتصادیین فترة ما �عد الحرب 

 هذا النموذج سنعرضه ف�ما �أتي �شكل م�سط. نظرًا ألهم�ةو 

 LM-IS  114نموذج  -

سلع وسوق النقد. قام ه�كس بتكث�ف الفكر الكینزي �ما فهمه في نموذج مكّون من سوقین هما سوق ال

القتین: األولى تعكس �افة التوازنات الممكنة في سوق  وخالصة ما أراده ه�كس تتمثل في بناء ع

). وأما الثان�ة فتعكس �افة  I) و�ین االستثمار (Sمساواة بین االدخار (عنها �عالقة  السلع، و�عّبر

). یتم  M) و�ین عرض النقد (Lولة (التوازنات في سوق النقد و�عّبر عنها �مساواة بین الطلب على السی

التوازن الممكنة ) وهو المحل الهندسي لكافة نقاط ISهندس�ًا �ما �سمى منحنى ( تمثیل العالقة األولى

) التي یتساوى  i) ومعدل الفائدة (Yالقطاع الحق�قي معّبرًا عنها �كافة التراكیب الممكنة من الدخل ( في

فائدة، معدل ال�ر المخّطط. وفي حین أن االستثمار یرت�ط عكسًا عندها االدخار المخّطط مع االستثما

عكس�ة بین الدخل و�ین    ) ینشئ عالقةISنى (فإن منح كفإن ارتفاع الدخل القومي یز�د االدخار، ولذل

معدل الفائدة عند تراكیب تضمن التوازن في سوق السلع من خالل تحقق شرط التساوي بین االدخار  

حل الهندسي لكافة التراكیب  ا العالقة الثان�ة ف�عّبر عنها �منحنى هو ع�ارة عن المو�ین االستثمار. وأم

ین طلب وعرض النقد. والمنحنى هنا صاعد لتي تضمن التساوي بمن مستو�ات الدخل ومعدل الفائدة ا

من  تعبیرًا عن العالقة اإل�جاب�ة بین الدخل ومعدل الفائدة. وهذا المنحن�ان �مكن اشتقاقهما م�اشرة 

ا عنه في الفصل الثامن. ونظرًا لعدم وجود أ�ة  النظام الكینزي لنموذج اإلنفاق التوازني الذي تحدثن 

النموذج �س�ط، �مكن حّله �أدوات التحلیل الر�اضي ال�س�طة،  ة في النموذج، فإن متغیرات عشوائ�

 و�مكن استخدامه في تحلیل الس�اسة عن طر�ق تمثیله هندس�ًا.  

 
 من خارج النموذج. ق�مته تحدد تالمتغیر الذي هو  exogenousالمتغیر الخارجي  113

114  Hicks, J.R. (1937). "Mr. Keynes and the 'Classics': A Suggested Interpretation," Econometrica, 5(2), 
pp. 147-159 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hicks
https://www.jstor.org/stable/1907242
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من مستوى الدخل ومعدل الذي �حدد �ًال  ISو LMحل النموذج یتحدد �التقاطع بین وأخیرًا، فإن 

لزاو�ة، فإن مستوى الطلب الفّعال �حّدد السوقین. ومن هذه االفائدة اللذان �ضمنان التوازن في �ال 

وهنا تعتمد المسألة على االستثمار، فإذا �ان االستثمار نش�طًا ارتفع مستوى   115مستوى التشغیل. 

عمل. وال�طالة �التالي لم تعد ع�ارة عن  تشغیل وأما إذا �ان ضع�فًا فینخفض مستوى تشغیل عنصر الال

طالة یتوقع أن تسود �سبب تصل�ات �امنة في النموذج: السّ�ما  ن االختالل، ألن ال�ظاهرة تمّثل نوعًا م 

ثماري للتغیر في  ف�ما �خص ضعف المرونة الهبوط�ة لمعدل الفائدة، أو ضعف استجا�ة الطلب االست

بدمج سوق العمل    چل�انيود مقام فرانكو  تمل أن �كون مرتفعًا.معدل الفائدة، أو ر�ما تفضیل سیولة �ح

 Liquidity Preference  »تفضیل السیولة ونظریة الفائدة والنقود « في مقالته الشهیرة    في النموذج ألول مرة

and The Theory of Interest and Moneyفة تكتمل التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة التي أعادت . و�هذه اإلضا

حالة  النیو�الس�كي. ففي ظل هذه التر�ی�ة تظهر األفكار الكینز�ة في اإلطار التحلیلي  ص�اغة �عض 

التشغیل الكامل النیو�الس�ك�ة وحالة ال�طالة الكینز�ة بوصفها نتائج لفرض�ات مختلفة حول ال�ارامترات 

تزاید یولة. و القات النموذج ف�ما �خص االستثمار واالدخار وتفضیل السالتي تحكم األساس السلو�ي لع

 
 .في الحالة النظر�ة القتصاد مغلق بال تدخل حكومي، یتكون الطلب الفّعال من اإلنفاق االستهالكي، اإلنفاق االستثماري  115

  IS-LMمنحنى   1.9الشكل

i (%)

Y(الدخل )

LM

IS
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خمسینات وجاء على شكل استخدام  لمعالجة آثار دورات األعمال خالل فترة الاستخدام الوصفة الكینز�ة  

معتدل للس�اسات المال�ة والنقد�ة. و�لغ انتشار الس�اسة الكینز�ة ذروته في الستینات، حیث بدا للجم�ع  

تصادي �شكل مستمر من خالل االستخدام  هاء ما �سمى دورة األعمال و�مكان�ة صعود االزدهار االقانت

س المعارضة للكینز�ة تع�ش حالة من الر�ود، ف�ما �انت مناسب للس�اسات االقتصاد�ة. و�انت المدار ال

ات من ارتفاع ما شهدته من مز�ج غیر مسبوق أحداث الس�عینات و الكینز�ة في أ�امها الذهب�ة. ولكن 

ارخ مع  التضخم جاءت على شكل تناقض ص في معدالت ات مع ارتفاع ة ال�طالة المترافق في معدالت 

جود عالقة عكس�ة بین معدل ال�طالة و�ین معدل التضخم. والحق�قة  االعتقاد السائد لدى الكینز�ین بو 

ّبب انخفاض معدل ال�طالة أن �ینز لم یر�ط بین معدل ال�طالة و�ین معدل التضخم، لكنه توّقع أن یتس 

لكینز�ین رأوا أنه �اإلمكان  االقتصادیین ا بید أنفاع معدل التضخم. �ارتفاع في األسعار ول�س �ارت

للتنبؤ بتأثیر التغیر في الكتلة النقد�ة أو عرض النقد على الناتج وال�طالة،   IS-LMج استخدام نموذ 

بین معدل ال�طالة و�ین معدل التضخم �التنبؤ  ومن ثم استخدموا مشاهداتهم التار�خ�ة عن العالقة 

الذي �عتبر رصدًا  Phillips Curve »س�یلیمنحنى ف«خم، أي أنهم استخدموا ما �سمى �معدل التض

 إحصائ�ًا للعالقة بین معدل ال�طالة والتضخم أكثر منه نظر�ة في التضخم.  

 

 116Philips Curveس پمنحنى فیلی -

رض  بتفسیر مفت William Phillips )1975 -  1914س (��ام فیلیفي ابتعاد نسبي عن �ینز، قام ول

ل�طالة في مقالة نشرها عام  للب�انات التار�خ�ة للعالقة طو�لة األمد بین نمو األجور النقد�ة و�ین معدل ا

. حیث رأى أن العمال واتحاداتهم یتمتعون �قوة تفاوض�ة عال�ة عندما تكون معدالت ال�طالة  1958

ول سامیلسن  پمن دما قام �ل س األول. وعن� هذه العالقة تسمى منحنى فیلی منخفضة. وأص�حت 

إلحصائ�ة �حیث أص�حت  �إعادة تفسیر هذه العالقة ا 1960عام  Robert Solowورو�رت سولوه 

  س � منحنى فیلی «عالقة طو�لة األمد بین معدل ال�طالة و�ین التضخم، أص�ح هذا المنحنى �سمى 

 
116 Phillips, A. W. (November 1958). "The Relation between Unemployment and the Rate of Change of 
Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957". Economica. 25 (100): 283–299 
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و�التالي فإن   م وال�طالة،الذي �ظهر أن هناك عالقة عكس�ة بین التضخ  Phillips Curve II »الثاني 

التضخم بدون التضح�ة   میل هذا المنحنى �عبر عن معدل تضح�ة بین االثنین، فال �مكن تخف�ض 

�شيء من التشغیل وال �مكن ز�ادة التشغیل أو تخف�ض ال�طالة بدون القبول �مز�د من التضخم. وأما 

فإن النقود وفقًا لهذه   و�التالي، .ع الزمن فسینطوي على مستوى محدد من ال�طالةاستقرار األسعار م 

عدل ال�طالة من خالل تأثیرها على معدل الرؤ�ة لن تكون ح�اد�ة على األمد الطو�ل بل ستؤثر على م

التضخم. و�ما أن الحكومات تسعى دائمًا وراء تخف�ض معدل ال�طالة �غرض حصد أصوات الناخبین  

ال�طالة على هدف ض�ط فضیل تخف�ض حكومات ستمیل للعمل على ز�ادة فرص العمل وتفإن ال

في الستینات شكل منحنى ها�ط.  س  �ی اتخذ منحنى فیل  األسعار، األمر الذي یؤدي إلى تضخم متسارع.

لكن في الس�عینات اختلف الموضوع، إذ بدا أن �ًال من معدل التضخم ومعدل ال�طالة ازدادا معًا في 

ي تطلب استخدام س�اسات متناقضة  سمیت �الر�ود التضخمي أو التضخم االنكماشي، األمر الذ  حاالت 

ار في فّعال�ة الس�اسة الكینز�ة أدى إلى انه�ار  نه��آن معًا، وهو أمر مستحیل �طب�عة الحال. وهذا اال

على ما �ان   »ن الیوم �لنا �ینز�و «حالة اإلجماع التي عّبر عنها میلتون فر�دمان في السابق �قوله: 

 بینه و�ین �ینز من خالف فكري حاد. 

 

 

�ات حالة الوال( س�: تار�خ منحنى فیلی2.9الشكل 

(  ال
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االقتصاد�ة   الكینز�ون لتحدٍّ جاد لتطو�ر نماذجهم �حیث تكون قادرة على تفسیر الظواهروتعّرض 

و�دى  و، والت�ار الكالس�كي الجدید.چالجدیدة وعلى الوقوف بوجه الت�ار النقدي القوي لمدرسة ش�كا

ظّن لعقود، كوك جادة �عد أن ه�من على الس�اسة االقتصاد�ة الغر��ة االقتصاد النیو�ینزي محل ش

دهار س�ستمر إلى األبد. وعل�ه  خاللها الغر�یون أنهم س�طروا أخیرًا على الحر�ة االقتصاد�ة وأن االز 

حاولت موجة جدیدة من األ�حاث الكینز�ة أن تقوم بتطع�م النماذج الكینز�ة �أدوات تطّور التحلیل  

لنیو�الس�كي. فنشأت ط�قة  لجزئي اتمنح النماذج النیو�ینز�ة الكل�ة أساسًا من االقتصاد االكینزي و 

التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة  «ت في إنشاء ما �سمى ساهم New Keynesian »الكینز�ون الجدد « هي جدیدة 

الكل�ة   التي تشّكل حال�ًا الت�ار العام للنظر�ة االقتصاد�ة New Neoclassical Synthesis »الجدیدة

 ین النقد�ة والكالس�ك�ة الجدیدة.للمدرستالمعاصرة. ونصل إلى هذه األخیرة �عد عرض سر�ع 

 :Post – Keynesianism Economicsاقتصاد ما �عد الكینز�ة  .9-3

على الرغم من أن �ینز نفسه �ان قد أبدى ردة فعل إ�جاب�ة نوعًا ما على نموذج ه�كس. والذي قاد 

وامتداداته   IS-LMلى نموذج  ل�اني إلى تطور التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة القائمة عچف�ما �عد مع أعمال مود 

رور�ن من هذا التطور. وأكثر ما أزعج هؤالء هو  كما رأینا. إال أن عددًا من أت�اع �ینز لم �كونوا مس

حین  اإلهمال المتعمد للفكرة المحور�ة في أن اختالل التوازن هو صفة متأصلة �النظام االقتصادي، في  

إطار التوازن النیو�الس�كي، فضًال عن إهمال النموذج  أن نموذج ه�كس أّطر الفكرة الثور�ة لكینز في 

وقعات المتقل�ة، في حین أن هذه العناصر أساس�ة في التحلیل الكینزي  لدور حاالت عدم التأكد والت 

ار إلى صلب االقتصاد.  على عاتقها إعادة هذه األفك »ما �عد الكینز�ة«األصلي. وقد أخذت النظر�ة 

ر تراجم �ینز أن النظر�ة ما �عد الكینز�ة هي األكثر قر�ًا و�خالصًا و�رى سكیدلسكي الذي �تب أشه

ق أنصار هذا االتجاه في علم االقتصاد على أن النهج النیو�الس�كي في إعادة تفسیر  فو�ت  117لكینز. 

لمذهب وأنصاره ال یتمر�زون في جامعة  اكینز هو نهج مضلل وال مستقبل له. والحق�قة أن رّواد هذا 

 
�قصد  »عودة السید«أو  »عودة المعلم«�تا�ًا �عنوان  2009: نشر عام Robert Skedelskyرو�رت سكیدلسكي  117

 . 2008تطبیق س�اساته للنجاة من أزمة عید إح�اء كینز الذي أ 
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هم  ودون في العدید من الجامعات في بر�طان�ا وأمیر�ا و�ندا و��طال�ا وغیرها. وأما أ محددة بل موج

 الخصائص المشتر�ة التي تجمع هؤالء فهي اآلت�ة: 

 :  رفض أن االدخار �حدد االستثمار والقول �العكس -

االستثمار على األمد الطو�ل معتبر�ن أنهم إنما   رطّور االقتصاد ما �عد الكینزي فكرة تأثی

وذج �الدور �قوا آل�ة المضاعف الكینزي على األمد الطو�ل ولكن فرض�اتهم �انت مختلفة. ففي نمط

األكثر شیوعًا نجد أن الكم�ات ثابتة على األمد القصیر ف�ما األسعار متحر�ة. في حین أن النموذج  

عطلة �حیث ال  ستجا�ة لز�ادة الطلب من خالل استغالل الموارد الماالكینزي �فترض أن الناتج یتحرك 

االقتصاد وصل فعًال إلى مستوى  تتأثر األسعار �ثیرًا على األمد القصیر. ولكن �الدور ینطلق من أن  

التشغیل الكامل من خالل س�اسة �ینز�ة ناجحة، وعل�ه �مكن القول في هذه الحالة أن الكم�ات على  

ث�ات األجور النقد�ة فإن ز�ادًة  كون ثابتة إلى حد ما ف�ما تتحرك األسعار. وفي ظل تاألمد القصیر س

عدل تراكم رأس المال، األمر الذي یؤدي إلى في حصة االستثمار من الدخل القومي ستز�د معها م

 . ز�ادة في الطلب الكلي تؤدي بدورها إلى ز�ادة في األسعار �ون االقتصاد عند مستوى التشغیل الكامل

نقدي تعني ف�ما تعني انخفاض األجور الحق�ق�ة  و�ن هذه الز�ادة في األسعار في ظل ث�ات األجر ال

االرتفاع في ظل انخفاض األجور الحق�ق�ة تز�د نس�ة الر�ح إلى   ومع نزعة الر�ح إلى  . الر�حوارتفاع 

قود إلى ز�ادة نس�ة  ت رأس المال. وما هذه إال عمل�ة إعادة توز�ع للدخل من األجور إلى الر�ح، وهذه 

ا �الدور ادخارًا، والنزعة لالدخار من األر�اح أقوى من النزعة لالدخار  األر�اح المحتجزة التي �عتبره

ر، و�التالي فإن حصة االدخار من الدخل القومي تز�د لتتواءم مع حصة االستثمار من الدخل من األجو 

یتحدد بناًء على اإلنتاج�ة الحد�ة لعوامل  القومي. و�ناء على ذلك یرى �الدور أن توز�ع الدخل ال

�شهده وتتوافق هذه النت�جة مع ما  118ج بل على العوامل التي تحكم سرعة تراكم رأس المال.اإلنتا

 من تدهور مستمر في األجور النقد�ة لصالح عوائد أعلى لرأس المال. مؤخراً العالم المتقدم 

 
أرض�ة �س�طة مفادها أن االقتصاد عند التشغیل الكامل ینطوي على  انتقد هذا المدخل في فهم توز�ع الدخل على 118

 ج �الدور.اتحادات عمال�ة قو�ة وعمال �موقع تفاوضي قوي �مكنهم من ز�ادة األجور، األمر الذي �فسد آل�ة نموذ
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 رفض ح�اد�ة النقد  -

قي، و�انت  ة القائلة �أن النقد هو مجرد غطاء لالقتصاد الحق� رفض ما �عد الكینز�ون الفكر 

أن التحلیل الكینزي األصلي    العالقة بین القطاع النقدي والقطاع الحق�قي في صلب �تا�اتهم. وفي حین

انطلق من فرض�ة س�طرة البنك المر�زي على العرض النقدي، فإنهم اعتبروا العرض النقدي متغیرًا  

و معدل الفائدة. و�انوا س�اقین  متغیر الخاضع لتحكم البنك المر�زي �طب�عة الحال ه داخل�ًا، على أن ال

التالي فإن البنك  طلب على االئتمان المصرفي و� لإلشارة إلى أن العرض النقدي یتأثر أو �ستجیب لل

المر�زي ال �ستط�ع أن یتحكم �العرض النقدي، بل یدیر معدل الفائدة من خالل إدارة االحت�اطات  

�ة المعاصرة التي تستهدف معدل الفائدة بوصفها  لنقد�ة. وهذه النظرة أص�حت جزًء من الس�اسة النقد ا

 ض النقد. أداة الس�اسة النقد�ة بدًال من عر 

 رفض قانون س�ه  -

ض ما �عد الكینز�ین قانون س�ه لألسواق ونزعة االقتصاد التلقائ�ة للتوازن، وذلك بناًء على  یرف

، و�بنى علیها مفهوم ضاعف على األمد الطو�ل تضع االستثمار قبل االدخارتفسیر جدید آلل�ة الم

ًا أن في توز�ع الدخل. فال عجب إذ  مختلف لتوز�ع الدخل، یرفضون �موج�ه نظر�ة اإلنتاج�ة الحد�ة

في علم   )orthodox(عكس األصولیة  heterodox » البدعیة«هذه المدرسة تصّنف ضمن المدارس 

أخذ على عاتقه إعادة بناء النظر�ة    وعلى الرغم من إمكان�ة النظر إلیهم بوصفهم ت�اراً االقتصاد. وأخیرًا،  

الكینز�ة �ما �قولون، إال أن الكثیر من األفكار التي   االقتصاد�ة في ضوء الفكر الكینزي أو ال�صیرة

واجهة الت�ار  ن القول أ�ضًا أنهم �قفون �مأسسوا علیها نماذجهم المعاصرة غیر موجودة عند �ینز. و�مك

الیوم الذي �أخذ طا�ع مز�ج من التجدید في الفكر الكینزي والفكر  العام المه�من على الفكر االقتصادي  

مین على مساهمات نیو�ینز�ة ونیو�الس�ك�ة �ما سنرى قر��ًا. فهم ال یرفضون العناصر  الكالس�كي القائ

الذي �عد أساسًا هامًا ومؤثرًا    IS-LMكس  قط بل یرفضون أ�ضًا نموذج ه�النیو�الس�ك�ة التي ذ�رناها ف 

 النیو�ینزي.  في الفكر
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 Monetarismالمدرسة النقد�ة أو المذهب النقدي  .9-4

المذهب النقدي انطالقًا من إعادة ص�اغة   Milton Friedman) 2006- 1912�دمان (أسس میلتون فر 

إعادة   –ظریة الكمیة في النقود  الن«�عنوان    1956شهیرة نشرها عام  للنظر�ة الكم�ة في النقود في مقالة  

�ان منحى فر�دمان في إعادة ص�اغة   .Quantity Theory of Money_ A Restatement »صیاغة 

الكم�ة للنقود أقرب إلى �ینز، لكنه لم �شر إلى �ینز بل بدأ من ف�شر مبینًا أن النظر�ة الكم�ة  النظر�ة  

ا  ، وعامل النقود بوصفه real cash balancesق�ة  للنقود هي في حق�قتها نظر�ة طلب على األرصدة الحق� 

ألصول وضع  ألصول األخرى. فبنى نموذجًا في الطلب على اأصًال من األصول ُتطلب �ما ُتطلب ا

ف�ه النقود عنصرًا في مجمل المحفظة. ووصل من خالل تحلیله إلى نت�جة مفادها أن الطلب على  

 حدد �عرض النقد. النقود إذا �ان مستقرًا، فإن مستوى السعر سیت

العكس�ة بین التضخم   مقالة أخرى أصّر فیها على أن العالقةنشر فر�دمان  1968وفي عام 

س الثاني، ال تصح إال على األمد القصیر. وأما على األمد الطو�ل  �منحنى فیلیوال�طالة �ما تظهر في  

ومعدل ال�طالة الطب�عي  .  natural rate of unemployment  »معدل بطالة طبیعي «فإن فر�دمان مقتنع بوجود  

وافق  اءات التي تقوم بها الس�اسات الحكوم�ة، و�تاألمد الطو�ل مستقل تمامًا عن اإلجر   الذي �سود على

اخت�ار�ة   »طب�ع�ة « فهي  مع أي معدل تضخم. فالتضخم لد�ه إذًا هو ظاهرة نقد�ة �حتة، وأما ال�طالة

وال �مكن أن   119 ي بل تعبر عن خ�ارات العمال.وال تعبر عن حالة اختالل (عدم توازن) اقتصاد 

ه إلى تأثیر ارتفاع  العمال �االنت�ا   توى الطب�عي إال عندما �فشلینخفض معدل ال�طالة إلى ما دون المس

أما عندما ینجح العمال �التنبؤ �ارتفاع    األسعار على األجور الحق�ق�ة وعلى األرصدة السائدة الحق�ق�ة،

عدل ال�طالة فلن یتأثر. وفي برفع األجور لتعو�ض ارتفاع األسعار، وأما م األسعار فإنهم س�طالبون 

، فإنهم سیتعلمون على األمد الطو�ل تأثیر  أن العاملین �مكن أن یتفاجؤوا على األمد القصیر حین 

الس�اسة االقتصاد�ة الهادفة لتخف�ض معدل ال�طالة. و�التالي فإن تخف�ض ال�طالة ال �جب أن �كون  

ي. س الثاني شكل خط شاقول�نحنى فیلیالتضخم أو العكس في األمد الطو�ل، وس�أخذ م على حساب 

 
 اء واللیبرالیین.ال�طالة هو العّمال أنفسهم، وهذا �فّسر جزءًا من شعب�ة فر�دمان في نوادي األثر�السبب في  أي أن 119
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ل تضخم. و�ن صّح ذلك، فإن أ�ة س�اسة نقد�ة  أي أن هناك معدل محدد لل�طالة من أجل أي معد 

تتجاهل ذلك وترمي لتخف�ض معدل ال�طالة لن ینجم عنها سوى تضخم متسارع. و�عد طرح فر�دمان  

 �أي جهد لتخف�ض معدل  ممة أال تقو لتطرف ألن أخذه �االعت�ار �عني أن على الحكو هذا غا�ة في ا

 ضات للعاطلین عن العمل. ال�طالة، وعلیها أال تنفق أي قرش على شكل تعو�

بل إن فر�دمان یذهب أ�عد من ذلك في �ق�ة �تا�اته حیث �عتبر أن أنظمة دعم العاطلین عن  

لهم إلى ط�قة ر�ع�ة  �ة) تؤذي هؤالء قبل أي شر�حة أخرى ألنها تحو العمل (السكن مثًال والمعونة النقد 

شوء أزمات الر�ود التضخمي في وعند ن واالستمتاع بتعو�ضات ال�طالة على العمل.تفّضل الكسل 

الس�عینات انتعش المذهب النقدي �شكل �بیر. واقترح فر�دمان س�اسة اقتصاد�ة �قوم البنك المر�زي 

 ى توقعات التضخم عند مستوًى منخفض.  من خاللها �الحفاظ عل

نمو العرض النقدي مقدار الناتج الممكن. و�ذلك ر�دمان فإن ذلك �ستلزم أن یواكب و�حسب ف

كون فر�دمان قد أعاد إح�اء قانون س�ه مجددًا. �ان للمدرسة النقد�ة تأثیر مهم في الفكر االقتصادي �

 لمعاصرة �ما سنرى. و�عض عناصرها ستأخذ لنفسها مكانًا في المدارس ا

 

 120�كي الجدید)الجدیدة (االقتصاد الكلي الكالس المدرسة الكالس�ك�ة .9-5

في الس�عینات إثر فشل الكینز�ة في تفسیر وعالج الر�ود التضخمي شأت المدرسة الكالس�ك�ة الجدیدة  ن

ادي الذي أهم الكالس�كیین الجدد بوصفه االقتص Robert Lucasكما رأینا آنفًا. و�عتبر رو�رت لو�اس 

وعمل لو�اس على تفنید   121ضرورة إعادة التفكیر �االقتصاد الكینزي.تمّكن من فرض التوجه القائل �

ن أساسه �طر�قة بّثت الشك في المنهج الكلي الكینزي، األمر الذي شّجع على إعادة الفكر الكینزي م

 ي.  بناء التحلیل الكلي على أساس جزئ

 
 New�ما فعل ال�عض، س�كون لدینا مشكلة في ترجمة  »الجدیدة ةالكالس�ك�« إلى  neoclassicإذا ترجمنا  120

Classics س�كیین الجدد و�ین النیو�الس�كیین.بین الكال التي ال بد من ترجمتها أ�ضًا بنفس الطر�قة. ال تخلط 

 آنف الذ�ر. ومعه زع�م مدرسة ش�كاچو، میلتون فر�دمان،  121
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حول التوازن العام.    الراسڤالنیو�الس�كي المتمّثل �فرض�ات    فعاد الكالس�كیون الجدد إلى اإلرث 

توقعات  «تعظ�م منافعهم على أساس وافترضوا في نماذجهم أن �افة الالعبین في االقتصاد �سعون ل

دة من التوازن . وافترضوا أن االقتصاد إما أن �كون في حالة فر�rational expectations »عقالن�ة 

قابل للتحقیق من خالل تعدیالت في مل أو أن �كون أمام ناتج توازني محتمل العام عند التشغیل الكا

انتشرت �عد الس�عینات نماذج  و سیتوازن على الدوام.    األسعار واألجور. أي أنهم افترضوا أن االقتصاد 

وعلى مفهوم التوقعات   representative agentالكالس�كیین الجدد المبن�ة على مفهوم الو�یل الممثِّل 

من أشهر النظر�ات  »دورة األعمال الحق�ق�ة«نموذج . و�عد rational expectationsلعقالن�ة ا

  الكالس�ك�ة الجدیدة. 

حال، لم تطل فترة ه�منة الكالس�كیین الجدد على الت�ار العام للفكر االقتصادي لفترة   على أ�ة

ة للنماذج المبن�ة على النظر�ة  السبب في ذلك إلى ضعف القوة التفسیر� طو�لة �عد الس�عینات، و�عود 

ن تفسیر الق�اسي. فالنماذج هذه لم تتمكن م   –ك�ة الجدیدة عند إخضاعها لالخت�ار اإلحصائي  الكالس�

خصائص دورة األعمال. واألهم من ذلك أن النت�جة الرئ�س�ة المستخلصة من االقتصاد الكالس�كي  

تؤثر على    في النقود هي الوحیدة التي من شأنها أنالتغیرات غیر المتوقعة  «ثلة �فكرة أن  الجدید والمتم

و�حسب   لب�انات التار�خ�ة.لم تصمد أمام االخت�ار اإلحصائي المبني على ا »ال�طالة ودورة األعمال

فإن النموذج االقتصادي الكلي الكالس�كي هو ع�ارة عن صورة   Bernd Luck »بیرند َلكّ «

مال فشل  القتصاد من أي سلوك غیر عقالني ومن احتعن االقتصاد ألنها تجّرد ا »ر�كاتور�ةكا«

أمام هذا   ي على الدوام. السوق، وألنها تظهر األسعار مرنة �شكل تام والسوق في حالة توازن اقتصاد 

االنسداد في األفق أمام تطور الفكر الكالس�كي الجدید، تحّول الت�ار العام للفكر االقتصادي �اتجاه ما  

. وسنصل إلى هذه �عد  New Neoclassical Synthesis »یو�الس�ك�ة الجدیدةالتر�ی�ة الن «�ات �سمى 

 أن نعرض المالمح العامة للكینز�ین الجدد.
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 New)أو (االقتصاد الكلي الكینزي الجدید New Keynesiansلكینز�ون الجدد ا .9-6
Keynesian Macroeconomics  

على عاتقها وضع  قتصادي الكلي. أخذت  لمدرسة الكینز�ة الجدیدة هي مدرسة معاصرة في التحلیل االا

لمدرسة �عود جزئ�ًا إلى محاوالت نشوء هذه اأساس اقتصادي جزئي لالقتصاد الكینزي. و�مكن القول أن  

للتصدي النتقادات المدرسة الكالس�ك�ة الجدیدة للفكر الكینزي الكلي. یّتفق الكینز�ون الجدد مع  

مع أولئك في قبول فرض�ة التوقعات    في أش�اء. فهم یتفقون الكالس�كیین الجدد في شيء و�ختلفون معهم  

ائالت والمنشآت. وأما أهم ما �مّیز الكینز�ین الجدد عن  تصاد�ة للعالعقالن�ة التي تحكم القرارات االق

منافسیهم الكالس�كیین الجدد فیتمثل في افتراضهم لوجود أنواع متعددة من فشل السوق، أهمها المنافسة  

األمر الذي �مكن أن �فّسر حالة عدم مرونة األسعار واألجور،   تحدید السعر واألجر، غیر التامة في

ا�ة للتغیرات في الظروف االقتصاد�ة، في حین أن الكالس�كیین الجدد التزموا في االستج أي �طئها

 الراس�ة التي تقضي �االستجا�ة اآلن�ة لألسعار واألجور إزاء تغیرات ظروف السوق.ڤ�ال

یدة تنطوي على أنواع متعددة من فشل السوق، فإن ذلك �عني  لنماذج الكینز�ة الجد و�ما أن ا

ن من الوصول إلى مستوى التشغیل الكامل. و�التالي �عود الكینز�ون الجدد من قد ال یتمك أن االقتصاد  

محصلة أن  هذا ال�اب إلى القول �فاعل�ة الس�اسات النقد�ة والمال�ة. فالنماذج الكینز�ة الجدیدة تقول �ال

 فشل السوق   �صل تلقائ�ًا إلى التشغیل الكامل �سبب ضعف مرونة السعر واألجر و�سبب   االقتصاد لن

و�التالي �مكن من خالل اإلنفاق الحكومي الهادف لتحقیق االستقرار ومن خالل أدوات البنك المر�زي 

مبن�ة  مقارنة مع الس�اسة الأن تصل الس�اسة العامة �االقتصاد إلى ناتج اقتصادي �لي أعلى �فاءًة �ال

طور االقتصاد الكینزي  كن تلخ�ص تعلى عدم التدخل في االقتصاد �حجة نزعته التلقائ�ة للتوازن. و�م

 الجدید في اآلتي: 

وهي الموجة األولى من االقتصاد الكینزي الجدید.  مرحلة آواخر الس�عینات:  )1

 Stickyمات غیر المرنة وأهم رّوادها هو ستانلي ف�شر الذي صاغ أول نموذج للمعلو 

information    قعات ألجل، التو العقود طو�لة ا«في مقالة شهیرة �عنوان    1977ونشره عام

 »متراكب «.  اعتمد ف�شر على نموذج عقود »العقالن�ة، وقاعدة العرض النقدي األمثل
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overlapping  یتناوب �موج�ه اتحادان في وضع األجور لفترتین قادمتین. �موجب هذا

�ضع األجور �ستخدم آخر المعلومات المتوفرة، ف�ما في الجزء   وذج فإن االتحاد الذيالنم

. »القد�مة«لخاضع لالتحاد اآلخر فإن األجور تعكس المعلومات االقتصاد ااآلخر من 

�عد ذلك أضاف جون تایلور لهذا النموذج خاص�ة األجور غیر المرنة �اإلضافة إلى 

خالل العقد الممتد لفترتین.  سم�ةث�ات األجور اإل عدم مرونة المعلومات حیث افترض 

ة أساس�ة مفادها أنه في ظل ث�ات وم على فكر هذه النماذج الم�كرة للكینز�ین الجدد تق

األجور األسم�ة، �ستط�ع البنك المر�زي التحكم �معدل ال�طالة عن طر�ق التأثیر في 

 ة.  تأثیر في معدل ال�طالاألجر الحق�قي من خالل تغییر العرض النقدي و�التالي ال

تس�طر صر�ن الذي في هذه المرحلة ظهر أهم الكینز�ین الجدد المعا مرحلة الثمانینات: )2

أسماؤهم على عناو�ن مؤلفات التحلیل االقتصادي الكلي المنتشرة في جامعات العالم  

في الثمانینات ظهرت  122وغیرهم. »رومر«و  » مانكیو«و » بالنكارد « الیوم. من أمثال 

أو   menu costالمنافسة غیر التامة والتكلفة المقطوعة ( أخذت �االعت�ار قض�ة أ�حاث 

lump-sum costة لتفسیر عدم مرونة األسعار. تعود فكرة تأثیر التكلفة  ) في محاول

ی�حث  1977اللذان نشرا مقاًال عام  »�س«ڤ و »ش�شنسكي«المقطوعة في السعر إلى 

قام عدد من   وفي منتصف الثمانینات خم على تكرار تبدل السعر. في أثر التض

�ة السعر االقتصادیین �شكل منفصل في وضع هذه الفكرة في إطار نظر�ة عامة لصال 

 George Akerlof. حیث قام �ل من جورج أكیرلف Nominal Price Rigidityاالسمي 

 boundedن�ة المقیدة �اقتراح فكرة تقول: �سبب العقال Janet Yellenوجانیت َیلن 

rationality شآت بتغییر السعر إال إذا تجاوز النفع الحاصل حدًا أدنى. لن تقوم المن

ة تعد مسؤولة عن عطالة األسعار واألجور والتي �مكن أن تقود إلى وهذه العقالن�ة المقید 

 
سنتطرق ف�ما �أتي �اختصار ألهم المفاه�م الكینز�ة الجدیدة التي طّورت لتفسیر االختالل االقتصادي خالل   122

و؛ فشل  ڤات غیر المرنة؛ الصال�ة؛ احتمال �الر؛ المعلومت والزالت إلى الیوم (التكال�ف المقطوعة لتبدیل السعالثمانینا
 التنسیق).
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د أخذ وري مانكیو فقچر�چتقل�ات في الناتج في ظل ث�ات األسعار واألجور األسم�ة. أما  

الناجمة عن تغیرات الناتج الناشئة بدورها عن   وعة ودرس آثار الرفاه�فكرة التكلفة المقط

ك الدراسات التي استخدمت هذا المفهوم في تفسیر األسعار غیر المرنة. توالت �عد ذل

حدوث عدم التوازن. وعلى الرغم من أن هذا المدخل قام أساسًا على التر�یز على صال�ة  

ییر بالنكارد ڤدي �لٍّ من أول� ألجور واألسعار على یسم�ة إال أنه امتد ل�شمل ااألسعار اإل 

Olivier Blanchard    ونوُ�هیروه �ي یوه تاكيNobuhiro Kiyotaki  ِد�سن  �ل من  . و�ّین

Huw Dixon    وهانسنClaus Hansen    أن تأثیر التكال�ف المقطوعة و�ن طبق على قطاع

جعل األسعار في �ق�ة  �متد ل�ق�ة االقتصاد �ما �صغیر من االقتصاد فإن التأثیر س

 االقتصاد أقل استجا�ًة للتغیرات في الطلب. 

ال�ف المقطوعة على مجمل االقتصاد، ففي تضار�ت الدراسات حول مدى تأثیر التك

 Laurence Ballحین قللت �عض الدراسات من األهم�ة الكل�ة لتأثیرها، وجد لورنس بول  

كن أن تتفاعل  �م  real rigidities 123أن التصل�ات الحق�ق�ة   omerDavid Rید روَمر  ڤود�

و�رى بول   124تالل جوهري. خفي إحداث ا nominal rigiditiesمع التصل�ات اإلسم�ة 

ورومر أن التصل�ات الحق�ق�ة في سوق العمل من شأنها أن تحافظ على ارتفاع تكال�ف 

فإن   المنشأة، األمر الذي یدفعها لعدم تخف�ض السعر خوفًا من تراجع اإلیرادات. وهكذا

عن التصل�ات الحق�ق�ة عندما تتعاضد مع التكلفة المقطوعة لتغییر  النفقات الناجمة

 قلل من احتمال ق�ام المنشأة بتخف�ض األسعار إلى المستوى التوازني. تالسعر فإنها س

ووجدت �عض الدراسات أنه حتى في حاالت األسعار المرنة، فإن المنافسة غیر التامة 

�اسة المال�ة). فقد اقترح �ل من ِد�سن  ى مضاعف اإلنفاق (السمن شأنها أن تؤثر عل 

توازن العام �ظهر أن المضاعف المالي یز�د لومانكیو، و�شكل منفصل، نموذجًا م�سطًا ل

 
�ة �طء استجا�ة األسعار الحق�ق�ة للتغیر في البیئة االقتصاد�ة. فعلى سبیل المثال �مكن ُ�قصد �التصل�ات الحق�ق 123

 ق�ة إذا �انت تكال�ف مدخالتها وأجورها مقیدة �عقد. للمنشأة االحتكار�ة أن تواجه صال�ة حق�
124  Ball, L.; Romer, D. (1990). "Real Rigidities and the Non-Neutrality of Money". The Review of 
Economic Studies. 57 (2): 183–203. 

http://www.nber.org/papers/w2476.pdf
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بز�ادة درجة المنافسة غیر التامة في سوق المنتج. والسبب في ذلك هو أن المنافسة غیر  

ر الذي یدفع العائالت األجر الحق�قي، األم  التامة في سوق المنتج من شأنها أن تقلل من

یز�د اإلنفاق الحكومي تز�د  ا  فعندم 125�عیدًا عن االستهالك لصالح المز�د من االستجمام. 

معه الضر��ة المقطوعة األمر الذي یؤدي إلى انخفاض مستوى االستهالك ومستوى  

حق�قي، و�التالي و�لما اشتدت المنافسة غیر التامة �لما انخفض األجر ال 126االستجمام. 

ض الوقت المخصص للراحة �سبب االضطرار للمز�د من العمل، ومع ذلك �كون  ینخف

  127أقل.ك االستهال

مقالة حول األسعار المتراك�ة في إطار تعظ�م  Calvo »و ڤ كال«نشر  1983في عام 

و أن واضع السعر ال �متلك معلومات عن الفترة التي س�ستمر فیها  ڤ المنفعة. افترض �ال

 تغییر. و�عطي نموذجه احتمالین مجموعهما �ساوي الواحد. سعر اإلسمي ثابتًا بالال

م المنشأة بتعدیل السعر في فترة محددة، وهذا االحتمال �سمى تقو  األول هو احتمال أن

وأما االحتمال الثاني فهو احتمال أال تقوم المنشأة  » وڤاحتمال �ال«أو  »معدل الخطر«

و األكثر شعب�ًة في نمذجة ڤذج �ال. وأص�ح نمو »ل ال�قاءمعد «بتبدیل السعر و�سمى 

 یدة. الصال�ة اإلسم�ة في النماذج الكینز�ة الجد 

ومن أهم المفاه�م التي طورها الكینز�ون  :  Coordination failureالر�ود وفشل التنسیق   -

. coordination failureالجدد لفهم أو تفسیر حاالت الر�ود وال�طالة مفهوم فشل التنسیق  

مكن للمصانع أن تتعّطل على الرغم من وجود عاملین على استعداد في حاالت الر�ود �

د لشراء المنتجات لو �ان لدیهم عمل. فیبدو األمر و�أن المشكلة للعمل وعلى استعدا

 
شكل مز�ج من الوقت على نماذج االستهالك االقتصاد�ة تفترض أن رضى المستهلك �مكن أن �أتي من تخط�ط  125

 یرك أول من فّكر بذلك.  ڤّر معنا سا�قًا أن �اوقد ماالستهالك (وهذا یتطلب العمل �أجر) ومن االستجمام أو الراحة.  
 استهالكها بز�ادة الدخل �ما مر معنا سا�قًا)على فرض أن �لیهما سلعة عاد�ة (أي سلعة یز�د  126
 اض�ة. لسنوات المهذا ما تشهده االقتصادات الغر��ة في ا 127
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مشكلة تنسیق بین تدفق اإلنتاج وتدفق االستهالك عند الحدود المثلى. إذ یتم التنسیق 

 ذا تختفي من السوق ید آدم سمیث الخف�ة!  المستوى األمثل، وهك  عند حدود أقل �فاءة من

ة على فشل التنسیق على مستو�ات متعددة من  تنطوي النماذج الكینز�ة الجدیدة المبن�

التوازنات الممكنة. و�عود أصل هذه النماذج إلى نماذج ال�حث والمزاوجة (المطا�قة) 

search & match،  فشل التنسیق.  المصادر المحتملة ل د وهذه لها أنواع متعددة بتعد

نشآت في السوق، فالتنسیق قد �فشل �سبب اعتماد قرارات اإلنتاج على قرارات �ق�ة الم

فتز�د بز�ادتها وتنقص بنقصانها، فكلما ازداد عدد المنتجین �لما شجع ذلك على المز�د 

ا ما توقعت ذ من اإلنتاج والعكس �العكس. وقد �فشل التنسیق �سبب تشاؤم المنشآت، فإ

انخفاضًا في المب�عات فإنها ستعمد إلى تسر�ح �عض العّمال، األمر الذي یدفع المنشآت  

ال لتخف�ض اإلنفاق االستهالكي، األمر الذي یؤدي بدوره إلى انخفاض المب�عات. العمّ 

وهنا تتحقق نبوءة المنشآت �انخفاض المب�عات دون أن تدري أنها السبب في تحققها. 

 . »النبوءة ذات�ة التحّقق«أو   »تصدیقالنبوءة ذات�ة ال«ى موهذا ما �س

ل الكینز�ون الجدد تفسیر فشل وصول حاو األجور واختالل (عدم توازن) سوق العمل:  -

ر وجود سوق العمل في الوصول إلى التوازن من خالل بناء عدد من النظر�ات التي تفسّ 

یث الراس حڤ�خالف سوق    كوذلعّمال راغبین في العمل ومع ذلك عاطلین عن العمل،  

ازن  یؤدي تنافس العّمال على فرص العمل إلى تخف�ض األجور إلى الحد الذي �عید التو 

أهم النظر�ات المستخدمة   efficiency wage theoryإلى السوق. وتعد نظر�ة أجر الكفاءة  

ي ففي تفسیر اآلثار طو�لة األجل لل�طالة السا�قة، حیث تتحول الز�ادات قصیرة األجل 

 حالة دائمة تقود إلى مستو�ات أعلى من ال�طالة على األجل الطو�ل.  مستوى ال�طالة إلى

العامل، في نماذج أجر الكفاءة، عند المستوى التوازني للسوق �ما هي    ال یتحدد أجر 

الراس، بل عند المستوى الذي �عّظم اإلنتاج�ة. هناك العدید من األس�اب ڤالحال في عالم  

وق األجر التوازني للسوق. فعلى سبیل المثال، �مكن  لمنشآت لدفع أجور تفاالتي قد تدفع  

لضمان والء العّمال أو خوفًا من انتقالهم لمنشآت منافسة، أن تدفع المنشأة أجورًا أعلى 
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 shirking modelsأو ر�ما لضمان عدم تهر�هم من العمل. وقد �انت نماذج التهّرب 

لتز الذي �فترض أن العّمال چ� ت س–نموذج شاپیرو هرها شاألكثر تأثیرًا في الثمانینات وأ

للرقا�ة وواقعین تحت تهدید التسر�ح    �میلون إلى التهّرب من العمل إن لم �كونوا خاضعین

في ظل هذه الفرض�ة، إذا �ان االقتصاد عند مستوى   128من العمل ومواجهة ال�طالة.

ظل عمل آخر �سهولة. وفي التشغیل الكامل �ستط�ع المتهرب المسّرح من عمله إ�جاد 

عدم  الظرف تلجأ المنشآت لدفع أجور أعلى من أجر السوق للعمل تحفیزًا لهم على   اهذ 

تجّنب العمل ومواجهة خطر االضطرار لل�حث عن عمل آخر. و�ما أن �افة المنشآت 

تدفع أعلى من أجر السوق فإن السوق لن تكون في حالة توازن، بل س�كون هناك خّزان  

ر الذي یز�د من تكلفة الطرد من العمل �النس�ة  ، األمال العاطلین عن العملمن العمّ 

الضطرار لتغییر العمل إلى عمل �أجر أقل، بل یتعدى ذلك للعامل. فالخطر ال یتمثل �ا 

خطر الوقوع في خّزان العاطلین عن العمل. وهكذا فإن ق�ام المنشآت بدفع أجور إلى 

جعلهم أكثر �فاءة ولكنه  عمل و�العّمال على إجادة التفوق أجر السوق من شأنه أن �حّفز  

 مل بال عمل.  و�نفس الوقت یترك عددًا من ال�احثین الجدیین عن ع

 مرحلة التسعینات والتر�ی�ة النیو�الس�ك�ة الجدیدة )3

 The New Neoclassical Synthesis:  ،في مرحلة التسعینات، وفي بدا�اتها تحدیدًا

الجدید التي تم تطو�رها في كینزي ین عناصر االقتصاد البدأ االقتصادیون �الجمع ب

السا�قة. ولكن في حین �انت نماذج دورة الثمانینات و�ین نظر�ة دورة األعمال الحق�ق�ة 

األعمال الحق�ق�ة ع�ارة عن نماذج دینام�ك�ة قائمة على فرض�ة المنافسة التامة، فإن  

ر التامة. فسة غیائمة على فرض�ة المناالنماذج الكینز�ة الجدیدة �انت نماذج ساكنة وق

�كي لدورة األعمال جاءت التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة الجدیدة لتجمع بین الجانب الدینام

الحق�ق�ة و�ین المنافسة غیر التامة والتصل�ات اإلسم�ة للنماذج الكینز�ة الجدیدة. و�رى  

 
128 Shapiro, C.; Stiglitz, J. E. (1984). "Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device". The 
American Economic Review. 74 (3): 433–444. 
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 ال�عض وجود عوامل مشتر�ة بین أغلب نماذج هذه التر�ی�ة وهي: 

 ة. تماد األمثل�ة الزمن�اع .أ

 راض التوقعات العقالن�ة. افت .ب 

 المنافسة غیر التامة.  .ج

 سعر.التكلفة ال�اهظة لتبدیل ال .د 

قبول قدرة البنك المر�زي على الس�طرة على العرض النقدي من خالل  .ه

 130 129  أدوات الس�اسة النقد�ة.

 وما �میزها في األساس هو تطبیق فرض�ة التوقعات العقالن�ة على التر�ی�ة 

  131لمذهب النقدي لفر�دمان. ها لالنیو�الس�ك�ة وتضمن

االقتصاد الكالس�كي الجدید الذي   و�موجب هذه التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة الجدیدة، �كون 

كان ممثًال للت�ار العام للنظر�ة االقتصاد�ة في حالة من قبول للمفهوم الكینزي الجدید 

یرات البیئة  تجیب �سرعة �اف�ة لتغ في األسعار واألجور غیر المرنة التي �مكن أال تس

ت المستهلكة صل إلى تلك المستو�ات الالزمة للتوازن بین الكم�ااالقتصاد�ة �حیث ت

والكم�ات المنتجة على األمد الطو�ل. و�التالي، فقد قبل الكالس�كیون الجدد أ�ضًا �فاعل�ة  

ادیین الكالس�كیین  الس�اسة النقد�ة على األجل القصیر. وعلى الجانب اآلخر، فإن االقتص

وهاتین    رضیتهم في التوقعات العقالن�ة و�األمثلة الزمن�ة،جدد ساهموا في هذه التر�ی�ة �فال

تم قبولهما في االقتصاد الكینزي الجدید، و�تنا أمام مز�ج من مدرستین �انتا متعارضتین  

 تقلید�ًا.      

اسة ي ارشادات محددة للس�جمع على هذه الفرض�ات أو تقوم علیها تعطالنماذج التي تُ و 

 
129  Goodfriend, Marvin; King, Robert G (1997), "The New Neoclassical Synthesis and the Role of 
Monetary Policy", NBER Macroeconomics Annual, NBER Chapters, 12: 231–83 
130  Woodford, Michael (2009), "Convergence in Macroeconomics: Elements of the New 
Synthesis", American Economic Journal: Macroeconomics, 1 (1): 267–79 . 
131 Collin (2003). A Dictionary of Economics. A & C Black 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._King
http://www.columbia.edu/%7Emw2230/Convergence_AEJ.pdf
http://www.columbia.edu/%7Emw2230/Convergence_AEJ.pdf
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ي في األجل ة النقد�ة قادرة على التأثیر على االقتصاد الحق�قاالقتصاد�ة منها أن الس�اس

القصیر، فالنقود ل�ست ح�اد�ة على األجل القصیر ولكنها �ذلك على األجل الطو�ل. 

هور تنصح هذه النماذج السلطات النقد�ة بوضع أهداف معلنة تنال على أساسها ثقة الجم

وتعتبر أن للتضخم آثارًا سلب�ة   ،Inflation Targetingف التضخم مثل س�اسة استهدا

    على الرفاه.     

وعلى أ�ة حال، ال یزال �عض النّقاد یرون أن االقتصاد الكالس�كي الجدید لم ینغمس 

م  مثًال في مقالة نشرها عا  Peter Galbacsال�كس چ یتر پ كل�ًا في هذه التر�ی�ة. إذ یرى 

اد الكلي الكالس�كي الجدید أن فهم هذه المدرسة �ان سطح�ًا ألنها في نقد االقتص   2015

ة �خصوص موقفها من الس�اسة النقد�ة. حیث �قول أن األسعار إذا ذات طب�عة شرط�

�ة كانت مرنة �شكل �امل واإلنفاق العام عقالني �شكل تام والصدمات االقتصاد�ة الحق�ق

النقد�ة ال �مكنها أن تؤثر على ال�طالة األب�ض) فإن الس�اسة عشوائ�ة (تت�ع الضج�ج 

قتصاد الحق�قي ستنتهي �إحداث تغیر في معدل وأ�ة محاولة للتأثیر في اال .أو اإلنتاج

التضخم، أي �الفشل في التأثیر في االقتصاد الحق�قي من جهة و�النجاح في إحداث 

ي صف ت بدًال من أن تكون ف. لكن هذه المالحظا ة أخرى من جه تأثیر غیر مرغوب 

ن هذه االقتصاد الكالس�كي الكلي الجدید جاءت ضده، ألنها تظهر أن عدم توفر أيٍّ م

الشروط س�فسح المجال للس�اسة النقد�ة للعمل �فاعل�ة �ما �مكن للس�اسة المال�ة أ�ضًا 

ساهم    تصاد الكالس�كي الجدید قد أن تستخدم في معالجة دورة األعمال. وهكذا �كون االق

التي تكون الس�اسة االقتصاد�ة الكینز�ة فّعالة في ظلها �ما یبرر استعادة   في ب�ان الشروط

مات للقوة الالزمة لألخذ بزمام الم�ادرة وتنفیذ هذه الس�اسات بدًال من الوقوف جان�ًا  الحكو 

ل �الس�ك�ة �التخلي عن تدخّ بدعوى عدم الكفاءة. و�التالي یتم التخلي عن الفكرة النیو 

ي أ�ضًا عن التدخل الحكومي الكینزي المندفع، وذلك لصالح جعل الحكومة و�تم التخل

روط تحددها المدرسة الكل�ة الكالس�ك�ة الجدیدة. وهكذا تكتمل التر�ی�ة  التدّخل مشروطًا �ش

 ن.   النیو�الس�ك�ة الجدیدة في إطار من التوفیق بین ت�ار�ن طالما �انا متضادی
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في بناء نموذج استخدمت حلیل�ة جدیدة ًا تطو�ر عدة أدوات تتم في التسعینات أ�ض

ن استخدامه في التحلیل النظري للس�اسة �مك   DSGEم�ّسط لتوازن عام دینام�كي عشوائي  

 العامة و�الذات تحلیل الس�اسة النقد�ة. هذه األدوات هي: 

ر�ط بین معدل الفائدة  : وهي معادلة تTaylor ruleمعادلة قاعدة تایلر  .أ

. تستخدم هذه المعادلة في حساب التغیر سمي و�ین معدل التضخماإل

لذي �میل البنك المر�زي النسبي المئوي في معدل الفائدة اإلسمي وا

  132إلجراءه استجا�ة لتغیر محدد في معدل التضخم. 

منحنى فیلی�س الكینزي الجدید: وهي معادلة تر�ط بین معدل التضخم في   .ب 

عات �خصوص التضخم  الناتج الحالي والتوقترة الحال�ة و�ین �لٍّ من الف

أقل صال�ة للفترة التال�ة. وفحوى هذه المعادلة هو أن األسعار �لما �انت  

 كلما ازداد تأثیر الناتج على التضخم الحالي. 

) والذي یتم اشتقاقه من  dynamic ISمنحنى التوازن الحق�قي الدینام�كي ( .ج

 دینام�ك�ة.  معادلة استهالك

ا نموذجًا �س�طًا نسب�ًا قابًال لالستخدام في  الثالث تشكل �مجموعه هذه المعادالت 

ة. لكن االخت�ارات الق�اس�ة التي أجر�ت على هذا التحلیل النظري للس�اسة االقتصاد�

النموذج لم تعِط نتائج جیدة، و�رّجح أن ذلك �عود ل�ساطة النماذج وافتقارها ل�عض 

 قتصاد�ة الهامة.تغیرات االمال

قامت عدة دراسات �ینز�ة جدیدة   2000ام  �عد ع  :2000�عد عام    مرحلة ما )4

عال�ة التعقید بهدف التمّكن من االستفادة من   �إنشاء نماذج توازن عام دینام�ك�ة �ینز�ة 

 
لمعادلة  ة األصل�ة  هذه معادلة لوصف سلوك البنك المر�زي ول�ست معادلة تستخدمها البنوك المر�ز�ة �الفعل. الص�غ 132

المستوى المستهدف من جهة، و�ین  تایلور �انت تر�ط بین معدل الفائدة اإلسمي و�ین انحراف معدل التضخم عن 
 الناتج المحلي الممكن من جهة أخرى.  انحراف مجمل الناتج المحلي عن 
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للس�اسة العامة، �حیث  simulationالب�انات االقتصاد�ة المتاحة في إجراء محاكاة 

صعب حصره من  نوات األخیرة عددًا �لقرار االقتصادي. شهدت الستستخدم في صنع ا

ا في محاوالت الدراسات التي اعتمدت هذا النوع من النماذج. وتنوعت اتجاهات تطو�ره 

لبناء نماذج تعكس الواقع االقتصادي. تعتمد هذه النماذج على تقن�ات ر�اض�ة  

ر�اض�ة ورقم�ة حدیثة. وخوارزم�ات حل متطورة و�ستخدم في حل النماذج برمج�ات 

هندسي إلى حد �بیر. تشترك -س�اسة النقد�ة إلى علم ر�اضي ر الذي حّول تحلیل الاألم

في التقدیر الق�اسي  »بیز«خصائص منها استخدام طرائق  أغلب هذه النماذج في عدة

للنموذج وتمثیل الس�اسة النقد�ة �قاعدة تایلور وافتراضات محددة �خصوص االستهالك 

مات أسعار في إطار محاكاة  إجراء صدمات طلب وصد   ج، و�عد تقدیر النموذج یتمواإلنتا 

  .للتنبؤ بتأثیر هذه الصدمات على المتغیرات محل الدراسة 
 

وأخیرًا �جدر �الذ�ر أن هذه الفترة شهدت محاوالت للجمع بین فكرة المعلومات غیر المرنة 

مامًا وجود تصل�ات  المعلومات غیر المرنة السا�قة �انت تتجاهل توفكرة التصل�ات اإلسم�ة. فنماذج 

جود تصل�ات  م�ة، ومع توفر ب�انات ودراسات إحصائ�ة ألعداد متزایدة من الدول المتقدمة تثبت و إس

سعر�ة، فقد بدا واضحًا أن نماذج المعلومات غیر المرنة التي تفتقر لألسعار غیر المرنة تخالف الواقع 

لومات غیر المرنة  تحاول الجمع بین المعلبلدان المتقدمة ولذلك فقد بدأت تظهر نماذج المشاهد في ا

) ول�س من الواضح  2010ن عام (األسعار غیر المرنة. وقد نشر عدد من هذه الدراسات بدًء م�ین و 

�عد مدى نجاح هذه الدراسات في تفسیر استمرار التضخم، وال زلنا �حاجة لعدد أكبر من الدراسات 

اذج س�اسة ر�ع�ة لتوج�ه  دید على وشك إنتاج نم ق�اس�ة. و�رى ال�عض أن االقتصاد الكینزي الجال

محددة. لكن ال�عض اآلخر ل�س متفائال  الس�اسة العامة من خالل توص�ات �م�ة، أي توص�ات �أرقام  

 إلى هذا الحد، واالنقسام ال یزال قائمًا. 
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 ه �المدارس األخرى:خالصة االقتصاد الكینزي الجدید وعالقت .9-7

في إصرار األخیرة على ح�اد�ة العرض النقدي على   الس�ك�ة الجدیدةتتفق الكینز�ة الجدیدة مع الك

ال یرقى إلى اإلجماع غیر المشروط �سبب دراسات �ینز�ة جدیدة   المدى الطو�ل. ولكن هذا االتفاق

رغم من االتفاق حول ح�اد�ة  تؤ�د عدم ح�اد�ة النقد في ظل شروط محددة. على أ�ة حال، وعلى ال

النموذج الكینزي الجدید على أسعار غیر مرنة �قود إلى نت�جة   ل إال أن انطواءالنقد على األمد الطو�

ادة عرض النقد على األمد القصیر، عن طر�ق تخف�ض سعر الفائدة، یؤدي إلى واضحة مفادها أن ز�

 �عني أن الكینز�ین الجدد من أنصار الس�اسة  ز�ادة في الناتج وانخفاض في معدل ال�طالة. لكن ذلك ال

ى األمد القصیر لمجرد تحقیق ارتفاعات قصیرة األجل في مستو�ات التشغیل  د�ة التوسع�ة علالنق

لما لذلك من أثر سلبي على توقعات التضخم وما تحمله من مشكالت للفترة المستقبل�ة الالحقة.  وال�طالة  

یق االستقرار  دیدة في استعمال الس�اسة النقد�ة للمساعدة في تحقبل تتمثل وجهة النظر الكینز�ة الج

تشاؤم  قتصادي ول�س في استعمالها �قوة و�شكل مفاجئ لخلق حالة من االزدهار تلیها حالة اال

وأما أسلوب الصدمة فیوصى �ه   �خصوص التضخم �صعب التخلص منها بدون التسّبب �انكماش. 

لمثال،  ل�ة �حیث یتم تخمیدها قبل أن تستفحل. فعلى سبیل افقط عندما یتعرض االقتصاد لصدمة �

ج موجة من التشاؤم تدفع الناس لض�ط االستهالك فإن األثر المتوقع هو انخفاض النات  عند حدوث 

وانخفاض معدل التضخم، و�التالي �ص�ح استخدام الس�اسة النقد�ة مبّررًا �ونه �ساعد على ز�ادة الناتج  

 التضخم�ة.  وض�ط التضخم والتوقعات 

�نا�ًة عن حالة   »اإلله�ة«أو  »ماو�ةالمصادفة الس«ه یتحدث ��ار الكینز�ین الجدد عما �سّمو 

رار في معدالت التشغیل والناتج عند أعلى مستوى  �كفي معها تثبیت معدل التضخم لتحقیق االستق 

مرغوب. التر�یز هنا هو على تحدید مقدار التغّیر األمثل في سعر الفائدة اإلسمي والذي یتعین على  

ة بین الفعلي والممكن) ول�س في الناتج  فجوة الناتج (الفجو   �ًة للتغیرات في البنك المر�زي الق�ام �ه استجا

ماذج الكینز�ة الجدیدة في تحدید هذا التغیر األمثل في سعر الفائدة على قاعدة  �حد ذاته. وتعتمد الن

 تایلور آنفة الذ�ر. 
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ت ال تسمح  �قّرون �أن هناك حاال »المصادفة اإلله�ة«ولكن حتى أولئك الذین ابتدعوا هذه 

العمل مثًال)   عدة أسواق (سوق المنتج وسوق   إلىحاالت المنافسة غیر التامة    ثها. إذ عندما تتعدد �حدو 

�ص�ح من المستحیل تحقیق االستقرار في معدالت التضخم والتشغیل �آٍن معًا. وتشیر آخر الدراسات 

حتى في ظل  له�ة لن تتحقق  ) أن معدل التضخم المستهدف إن لم �كن صفرًا فإن المصادفة اإل2014(

 أي حالة من حاالت عدم تمام السوق (أسعار غیر مرنة مثًال).  عدم وجود 

 

 خاتمة .9-8

أهم  �  مررنا في هذا الفصلالمصادفة اإلله�ة إلى نها�ة الفصل األخیر من هذه األمل�ة.  هذه  ونصل مع  

ل في تطور مستمر، صاد ال یزاأن علم االقت لنا المدارس الحدیثة والمدارس السائدة والمعاصرة. وتبین 

المطلقة في فهم آل�ة عمل االقتصاد   وال تستط�ع أ�ة مدرسة اقتصاد�ة معاصرة أن تدعي لنفسها الر�ادة

ن یدخل في التفاصیل  وتفسیرها. وفي حین ال یتوقع من الطالب غیر المتخصص في علم االقتصاد أ

�متلك الحد األدنى من المفردات الالزمة الطالب أن  ، إال أن على  المشار إلیها  الفن�ة للنماذج االقتصاد�ة

س�اسة النقد�ة، ال س�ما الطالب الذین ینوون التخصص ف�ما  لمتا�عة التطورات المتتا�عة في أدوات ال

 �عد �اختصاصات التمو�ل والمصارف وأسواق المال. 

 

 

 

 تم �عون هللا 

 2019أیلول   21دمشق 
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 أسئلة الفصل
 سئلة للنقاشأ

ي على عدد من المدارس الفكر�ة المتعارضة. ما السبب؟ لماذا �ختلف  من الواضح أن علم االقتصاد ینطو  .أ

 االقتصادیون؟ 
كي، ورد في الفصل ما �سمى "التر�ی�ة النیو�الس�ك�ة" التي تشیر إلى نوع من التوفیق بین الفكر النیو�الس� .ب

 لفكر الكینزي. ��ف �مكن التوفیق بین منطقین متعارضین؟ هل هذا معقول؟ و�ین ا
 س ع�ارة عن نظر�ة؟  �یلیهل منحنى ف .ج

 

 أسئلة مقال�ة

 ؟ في الس�اسة العامة IS-LMما هي استخدامات نموذج  .ه
 لماذا لم تعمر المدرسة الكالس�ك�ة (االقتصاد الكالس�كي الجدید) طو�ًال؟ .و
 سة النقد�ة وما هو مضمونها �النس�ة للس�اسة العامة؟ �س�ة للمدر ما هي الفكرة الرئ .ز
 عن الكینز�ین؟ »ما �عد الكینز�ین«�م �ختلف  .ح
 واالتفاق بین الكینز�ین الجدد و�ین المدارس المعاصرة.اشرح �اختصار أهم أوجه االختالف  .ط
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