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 مقدمة

إن التاريخ أمر أساسي لدراسة األفكار، يمكننا التعرف بصدق على أفكار 
جديدة، إال إذا أصبحنا نألف األفكار التي اكتشفها المفكرون االقتصاديون، كما ال 

 يمكننا فهم االقتصاديين العظماء إال إذا فهمنا األزمنة التي عاصروها في حياتهم.

ري نسجها من خيوط التاريخ اإلقتصادي، فإن إن األفكار االقتصادية عندما يج 
أي موضوع، حتى لو كان في الرياضيات أو العلوم الطبيعية، ال يمكن أن يتجنب 
اإلنسانية ومن ثم يصبح إنسانيا. إن الرياضيات تعمل على إدخال الدقة المتناهية في 

 اإلقتصاد، إال أن التاريخ يمنع وقوعها في التخشب أو الموت.

دب لعب أدوارا مهمة في وضع لبنات السلوك المجتمعي تجاه كما أن األ
الموضوعات اإلقتصادية، وأحيانا كانت الشخصيات األدبية البارزة تصف الظروف 
واألحوال المعاصرة بدقة تفوق الوصف الذي كان يقدمه اإلقتصاديون، وفي أثناء الثورة 

م الذين قدموا ألصحاب الصناعية في إنجلترا، لم يكن اإلقتصاديون الكالسيكيون ه
ساعة  12الصناعات الدفاع عن إستغالل العمال واألطفال والنساء لمدة العمل تفوق 

 في اليوم كالتشالزديكنز.

إن أحد األمور األساسية في فحص التيارات اإلجتماعية والثقافية التي شكلت 
يسها، وأحد كال من تفكير هؤالء اإلقتصاديين العظام، والتي كانوا هم السبب في تأس

ولو صدق هذا،  .اإلنتقادات المستمرة الموجهة لعلم اإلقتصاد هو إفتقاده للصلة بالواقع
فقد يرجع إلى أن بعض اإلقتصاديين كانوا بعيدين عن اإلتصال بأسالفهم من المثقفين، 
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كما لو كانت قوانين طبيعية ثابتة، تعمل  وأحيانا ما كانوا يصفون المبادئ اإلقتصادية
 على الظواهر الطبيعية، وكانت هناك أسباب ثقافية لحدوث ذلك وأسباب إجتماعية

 لإلهتمام بها.

إن النظرة العالمية تساعد في تسويغ تنظيم إجتماعي معين، ولكن هناك طرائق 
ذا التنظيم، إن عامة لتنظيم نشاط إقتصادي وألشكال الخاصة المحددة التي يتخذها ه

نظام التبادل عن طريق األسواق الذي أصبح اآلن سمة اإلقتصادات الغربية، والذي 
يجري التطلع إليه في ارجاء العالم، ليس فقط في شرق آسيا بل في الدول الشيوعية 
السابقة في شرق أروبا وفي اإلتحاد السوفيتي السابق، ومع ذلك، فقد نشأت نظم أخرى، 

 وق ليست كلها متماثلة، والتطلع إلى الشيء ال يعني تحقيقه.كما أن نظم الس

إن ترتيب المجتمع وتنظيمه أمر حاسم، ويجب أن يستمر المجتمع في إنتاج 
السلع والخدمات، ومن دون ذلك يموت، ويجب على المجتمع أيضا أن يجد طريقة 

ت على وعي بهذا لتوزيع مزايا اإلنتاج، إذ إنه من دونها يتوقف اإلنتاج، وكل المجتمعا
 المطلب، وهذا الغرض له صلة وثيقة بالنظرة العالمية.

في اإلقتصاد التقليدي المألوف أو العرفي، كانت التقاليد والعرف تحدد كل مهنة 
وكل عمل، وكانت الناس يقومون بأعمالهم، نظرا ألن ذلك كان ما يفعله دائما آباؤهم 

لشخص بحكم مبادئ الديانة المصرية واسالفهم، ففي مصر القديمة، كان يطلب من ا
القديمة، أن يتبع مهنة أبيه، وفي المجتمع الغربي، وحتى القرن الخامس عشر، كان 
تحديد األعمال أيضا وراثيا في اغلب األحوال، وكان الدور اإلقتصادي للشخص يتقرر 

 عند الميالد، وحتى فيما بين بعض الجماعات العرقية.
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وم على أساس الملكية الخاصة ونظام تبادل ثنائي هي إقتصاد يق الرأسمالية:
اإلتجاه، يتم فيه تبادل سلعة بأخرى أو مقابل قيمة مساوية من النقود، وفي الواقع فإن 
هذا النظام يتمتع بكثير من التبادل والتوافيق، ولم يعتمد قط على األسواق التنافسية 

الحه اإلقتصادية الحرة بشكل مطلق، وعلى قيام كل شخص بتكريس جهوده لمص
 الذاتية.

في هذا النوع من اإلقتصاد، ال يتم تقرير توزيع الدخل  اإلقتصاد التعاوني:
والثروة بصفة تامة من خالل عملية سياسية ديموقراطية، ومن ناحية أخرى، فإن 
الديموقراطية السياسية يستحيل إستدامتها فعليا في المجتمع، حتى ولو كان هذا 

أساس الحرية الرأسمالية للمشروعات، فالبد أن تكون به فجوات المجتمع منظم على 
)أو فوارق( مثيرة للمتاعب بين األغنياء والفقراء، وبإختصار فإن األحكام والتقديرات 

 البشرية لها دخلها في ذلك.

إن التنظيم اإلقتصادي في جزء كبير منه هو مسألة إختيار بشري، والنظرة 
من المعتقدات يبدو مع ذلك أمرا ضروريا كمصدر للثقة  العالمية هي أن وجود مجموعة

اإلشتراكية  واإلعتبار، وعلى إمتداد التاريخ الحديث، كان الدفاع يجري عن اإلقتصادات
والشيوعية والرأسمالية عن طريق اللجوء إلى مختلف وجهات النظر العالمية، وكان 

لحقوق الفردية، حيث أن آدم الفكر اإلقتصادي الرأسمالي يستمد مبادئه من أخالقيات ا
( كان يفترض أن نظام التبادل السوقي يعتمد على حرية 1970  -1723سميت )

التعبير عن حقوق األفراد: حرية الفرد في شراء ما يريد، وإستخدام من يريد، والعمل في 
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أي مهنة يرغبها، والعمل مع أي مشغل يختاره، وحرية القرار في اإلحتفاظ بالحصة 
 (.Accumulationدها من دخلة )التي يري 

 فالرأسمالية حسب هيلبرونر تتكون من ثالث عناصر:

وجود رأس المال، وكلمة الرأس المال حسب هيلبرونر له معنيان متمايزان،  أوال 
هما رأس المال المادي، وهو الشيء الذي يمكننا أن نمد يدنا ونلمسه، وتتمثل في 

ثل الطرق السريعة، أما الرأس مال بالنسبة لكارل اآلالت والمصانع، والبنية األساسية م
ماركس هو عملية رابطة مركبة في سلسلة سلعية تتحول إلى نقود، والغرض منها هو 
ان تنتهي بالحصول على نقود أكثر مما بدأت به، ومن هذه العملية يأتي الدافع إلى 

 مراكمة تجميع رأس المال.

السوق، التي صورها آدم سميت تصورا  أما العنصر الثاني للرأسمالية فهو آلية
رائعا، والتي يحميها القانون والعرف، حتى يمكن تجميع وتراكم رأس المال، ولذا فإن 

 اإلقتصاد الرأسمالي هو إقتصاد األسواق وتجميع رأس المال.

العنصر الثالث للرأسمالية حسب هيلبرونر، هو العنصر السياسي والرأسمالية 
اعيا تتطلب معمارا ذا نظام أفقي ورأس. فالنظام األفقي يحافظ باعتبارها نظاما إجتم

على إستقرار العالقات في نطاق الطبقات اإلجتماعية، ويحافظ النظام الرأسي على 
الفروق بين الطبقات المقبولة على نطاق واسع، وعلى خالف أي نظام آخر، فإن 

ها )تقسيم المجتمع بين الفروق الطبقية تقوم على أساس ملكية رأس المال أو انعدام
 الرأسماليين وغير الرأسماليين( وعلى أساس السلطة السياسية.
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سنحاول في هذه المادة التطرق إلى خمسة فصول حتى يتسنى لنا إذا أمكن، 
إحاطة تطور الفكر اإلقتصادي عبر التاريخ. فيما يخص الفصل األول سنتكلم عن 

عن المدرسة الكالسيكية، في الفصل نشأة المجتمع اإلقطاعي، وفي الفصل الثاني 
الثالث عن النظرية الماركسية في اإلقتصاد، في الفصل الرابع تسليط الضوء على 
بعض المفكرين في المدرسة النيوكالسيكية )أو الكالسيكيون الجدد( وأخيرا في الفصل 

 الخامس تقديم موجوز حول الفكر اإلقتصادي الحديث.

 إلقطاعي الفصل األول: نشأة املجتمع ا

نشأ النظام اإلقتطاعي في أروبا في العصور الوسطى، بحيث لم يكن نظاما 
وسياسيا شديد التعقد في الوقت ذاته،  إقتصاديا فحسب، بل أيضا نظاما إجتماعيا

متخذا أشكاال مختلفة في مختلف أجزاء أروبا. ومع ذلك، فإن خطوطه العريضة ظلت 
ثابتة ومستقرة إستقرارا عمل على توطيد النظام الذي لواله لسادة الفوضى، ولما كان 

فإن اإلقطاع  النظام أكثر لطفا ورقة مع األرستقراطية المالكة لألراضي مقارنة باآلخرين
 لم يتخلى عن مكانه بسهولة لألسواق.

إن األسواق كما سيظهر فيما بعد، لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ومن بين ما 
يطلق عليه في الوقت الحاضر بعوامل اإلنتاج كانت األرض تسيطر تقريبا على كل 

يسعون إلى اإلقتصاد )وسيلة اإلنتاج الرئيسي( وكان اولئك الذين يبحثون عن الثراء 
األرض، ومع ذلك لم تكن األرض متاحة للبيع، وبهذه الطريقة هيمن النظام اإلقطاعي، 

 بحكم إرتكازه على حيازة األرض كطريقة لتنظيم اإلنتاج في العصور الوسطى.
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ونظرا ألن أروبا كانت تتمتع بتنوع كبير في الموارد والمحاصيل المختلفة 
السلع غير مشابهة كانت موجودة دائما بمجرد توافر والماشية، لذا فإن إمكانية تبادل 

األمن نسبيا للسفر واإلنتقال، إذ يجب أن يتمكن التجار من السفر آمنين، كي يمكنهم 
بيع سلعهم في مختلف المدن، ويجب أن يسود السالم بما يكفي لتكون هناك مدن، 

في أفول النظام ولهذا أصبح القانون والنظام الفضيلتين الرئيستان اللتين أسهمت 
 اإلقطاعي وبعث األسواق.

اإلنتقال إلى إقتصادات السوق عدة قرون، وعلى الرغم من إستحالة  وإستغرق 
تحديد اللحظة التاريخية التي تم فيها التحول من النظام اإلقطاعي إلى نظام السوق، 

لتغيير فإنه يمكن أن نحدد القوى الرئيسية التي أدت إلى التغيير، فبالرغم من رياح ا
التي حملت في طياتها بذور السوق، فإن إزدهارها التام أخرته إحدى القوى التي أطلق 

 ( أو مركونتلست.Mercantilisteعليها بمذهب التجاري )

 Mercantilism  املركنتلست: -1

ظهرت المركنتيلية في السنوات ما بين إنهيار النظام اإلقطاعي في أوائل القرن 
( وأصبحت النظام اإلقتصادي األوروبي 1780ثورة الصناعية )الخامس عشر وبداية ال

 السائد.

اشتقاق من الكلمة اإليطالية بمعنى تاجر(، وكانت عبارة عن  المركنتلية )إسم
تحالف بين الحكومة ومنشآت األعمال، في البداية كانت الحكومة تسيطر على التاجر، 
وفيما بعد قام التاجر بقلب المناضد عندما أصبحوا مؤلفي كراريس لنشر الفكر 
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كان الحال مع النظام المركانتيلي بأنفسهم وللدفاع عن مصالحهم الذاتية، وكما 
اإلقطاعي، فإن المركانتيلية كانت تعمل بطرائق مختلفة في مختلف الدول، ولكن الفكرة 
األساسية الكامنة كانت هي نفسها على الدوام، وهي أن الحكومة ينبغي أن تتولى إدارة 

 اإلقتصاد بغرض زيادة الثروة القومية وقوة الدولة.

بالذهب والفضة، فإن الحكومة ينبغي أن تعمل  ونظرا ألن القوة والثروة تقومان
 على:

 زيادة إنتاج السلع المحلية. -

 تحديد اإلستهالك المحلي. -

 فرض رسوم جمركية على الواردات.  -

 الوصول إلى أفضل ميزان تجاري )زيادة الصادرات على الواردات(. محاولة -

  وكانت قيمة الصادرات تدفع بالذهب أو بالفضة، اللذين كان يمكن إستخدامهما 
بدورهما لبناء جيش قوي، ولم تكن الحدود التي تفرض على الواردات موجهة فقط إلى 

لكماليات، فإن القوانين المنظمة الجماهير، ولكن نظرا ألن الواردات كانت موجهة إلى ا
لإلنفاق كانت تهدف اإلسراف والترف وتقسو على األغنياء، وإن كانت في نفس الوقت 

 تعمل على تحسين الميزان التجاري.

كان يبدو أن الذهب والمركانتلية يتجهان معا إلى نفس اإلتجاه، نظرا ألن 
مجرد أن جاء الوقت الذي كانت المعادن الثمينة كانت تستخدم كنقود مقبولة دوليا، وب
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تتوسع فيه التجارة بسرعة في أروبا، حدث نقص في سبائك الذهب والفضة، وقد تم 
إيقاف هذا التهديد النقدي للتجار من خالل تدفق السبائك اإلسبانية من الذهب والفضة 
اللذين إستخرجتهما اإلسبان من مستعمراتهم األمريكية، ولكن زيادة عرض الذهب أدت 

لى أن تصبح أسعار المنتجات المصنوعة ثالث أمثال ما كانت عليه في أروبا فيما إ
م، ونظرا ألن أسعار المنتجات بسيطة التصنيع إرتفعت 1650م وعام 1500بين 

بسرعة أكثر من إرتفاع األجور أو اإليجارات فقد صعدت طبقة التجار مع صعود 
 األسعار.

إلى تمكينها من التوسع في نظام  وأدى تراكم رأس المال لدى طبقة التجار
المصانع البسيطة في أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر )إلنتاج البنادق 
والذخيرة(، وأدى هذا التوسع زيادة درجة التخصص واإلنتاجية، وإنتعاش اإلنتاج 
والتجارة واألعمال، ومع إحساسهم بمزايا المصدر الجديد للدخل قام الملوك في أروبا 

 قديم الحماية العسكرية إلى هذه المنشآت التجارية.بت 

وكان شغف المركانتيلين بالذهب والفضة قد جعلهم يدركون العالقة المباشرة بين 
كمية األموال ومستوى األسعار، وكما عبر أحد المركنتليين عن ذلك بأن "الكميات 

ما يتسبب في الوفيرة من النقود في المملكة تجعل السلع الوطنية أعلى ثمنا"، م
التضخم، وتقلص الصادرات وبالتالي يتحول الفائض التجاري من الذهب والفضة إلى 

 المركانتليين.

إن المركانتليين كانوا اكثر ذكاءا من غيرهم، عندما أقنعوا العالم، ان تدفق 
الذهب سيعمل على تسريع التجارة، مما سيتسبب في إرتفاع مستويات اإلنتاج 
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نادق والبارود( التي ستعمل أكثر من مجرد تعويض أي زيادة )وخصوصا صناعة الب 
في مستوى األسعار من نفس المصدر، لكنهم في الواقع كانوا يهدفون إلى التوسع في 

 بإعتبارها أمر أساسي للنمو التجاري غير المقيد. النقود واإلئتمان

رأى  إن الربط بين النقود والثروة قد سيطر على الفترة المركانتيلية، وقد
المركانتلييون أن أممهم تخوض نضاال للتفوق السيادي، وركزت على اإلنتصار وحيازة 
المستعمرات، وكان الدفاع الوطني هو القوة المسيطرة المنظمة للمركانتلية كما كان 

 1600الدفاع المحلي بالنسبة إلى النظام اإلقطاعي، ولذلك فإن الفترة الممتدة من عام 
 ش القوى الكبرى في سالم ولو في عام واحد.لم تع 1667حتى عام 

 Jeanكولبير إن التجربة الفرنسية في المركانتلية ومؤسسها جان باببتيست
Baptiste Colbert ( أخضع 1683 – 1661وزير مالية لويس الخامس عشر ،)

نواحي اإلنتاج اإلقتصادي كافة تحت اإلشراف الحكومي، وكانت الشركات المملوكة 
نشئت للتجارة مع اإلمبراطورية اإلستعمارية الفرنسية المتوسعة، وكانت لإلنتاج قد أ

الدولة تدعم أصحاب السفن والقائمين ببناء السفن، وتم تحسين الموانئ وبناء القنوات، 
كما أصبحت الصناعة والتجارة الفرنسية بما في ذلك الصناعات الترفيه مثل صناعة 

رسمي، بل إن طرائق إنتاجها ومستويات  الزجاج التطريز التي أصبحت محل إهتمام
 الجودة بها كانت تضعها الدولة.

عندما كان يبدو بأن إحدى الصناعات تواجه تهديدا من المنافسة األجنبية، 
كانت الجهات الرسمية )في شخصها الوزير المالية كولبير( تهب لدفاع عنها، وذلك 
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تى يصبحوا أكثر تنافسية )وعلى برفع الرسوم الجمركية أو بدعم المنتجين المحليين ح 
 سبيل المثال منتجي األقمشة الفرنسيين في مواجهة المنافسة الهولندية(.

في نهاية األمر، أثبتت سياسة مركانتلية الفرنسية )كوليبز( فشلها، حيث أثقلت 
كاهل ميزانية الدولة، ولم يزدهر اإلقتصاد الفرنسي في ظل هذه الممارسات المركانتلية 

 ة.المتطرف

 :Physiocratesالفيزيوقراط:  -2

وضعوا مجموع من األفكار  الفيزيوقراطيون هم مجموعة من الفالسفة فرنسيين
تأسس هذا الفكر اإلقتصادي على يد فرانسوا  .اإلقتصادية مستنبطة من العلوم الطبيعية

(، وكانت فكرة النظام هي أساس 1694-  1774) François Quesnayكيناري 
 .الفلسفة السياسية

تأسست المدرسة الفيزيوقراطية للدفاع عن مصالح العمال في مزارع فالحة  
األراضي بفرنسا، وكانت تعارض مصالح مالكي األراضي والمركانتليين الفرنسيين. 

هي، فإن الزراعة ظلت وعلى الرغم من أن باريس كانت قد أصبحت مدينة التجار والمقا
مسيطرة في فرنسا بينما تقلصت في إنجلترا، وفي ذلك الحين كما هو الحال اآلن كانت 

 الزراعة الفرنسية أكثر من مجرد كونها عمال، بل كانت "مهنة عليا".

وقد هاجمت المدرسة الفيزيوقراطية نظيرتها المركانتيلية، حيث إعتبرت أن 
ها، ألنها مكنت الزراعة من إنتاج منتجات صافية ذات األرض هي الثروة الحقيقية وحد

قيمة إيجابية تزيد )تفوق( تكاليف اإلنتاج، وأن الفالحة أو الزراعة هي العمل الوحيد 
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المنتج حقا للثروة، وأن الذهب والفضة ال يعتبر ثروة؛ واألسوأ من ذلك على عكس 
أولية ومواد تستهلك وتحول  الزراعة، ال ينتج التصنيع إال بمقدار ما يتلقى )من مواد

 إلى منتوج(، ولذا فإنه ال يولد فائض )فوائض(.

وبالنسبة للفالحين الزراعيين كانت الصورة أكثر تبسيطا للمهمة حيث كانوا 
يتسلمون مدفوعات نقدية عن محاصيلهم، وكانوا يحولون هذه األموال في صورة 

رجال الدين أو األسرة الملكية(،  ( لمالكي األراضي سواء كانوا )نبالء،bailإيجارات )
وكانت الطبقة الغير منتجة ) في نظر الفيزيوقراطيين( من الصناع كانوا يحصلون على 
األموال مقابل إنتاجهم، وكان الجميع يتلقون مدفوعات مقابل األموال مقابل إنتاجهم 

، وأبدع فيما عدا مالك األراضي، الذين كانوا يتقاضون إيجارا ولكن ال ينتجون شيئا
في شرحه كيف يتدفق الفائض من الزراعة مثلما يتدفق الدم في  Quesnayكيناي 

 األوعية الدموية وذلك عن طريق جدوله اإلقتصادي المعروف بالجدول اإلقتصادي 
ليكناي، الذي يصور الحركات اإلقتصادية إليجارات وأجور والمشتريات التي تدعم 

 أدنى وأرفع الطبقات اإلجتماعية.

الغرض من هجوم الفيزيوقراط على المركانتلية هو إلغاء اإلعفاء الضريبي  كان
الممنوح لإلقطاعيين من مالك األراضي، ورفع العبء الضريبي الثقيل الملقى على 
كاهل فالحي المزارع، وإلغاء الحماية الممنوحة للقائمين بالتصنيع، كما كانوا ينادون 

وكانت هذه خاتمة الفيزيوقراط التي لم بضرورة فرض ضرائب على األراضي كافة، 
تثير سوى حفيظة النبالء ورجال الدين. وعلى الرغم من الدعم الذي كان يلقاه كيناي 
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من الملك وزوجته )لويس الخامس عشر( فإن الفيزيوقراط لم يستطيعوا اإلنتصار على 
 طبقة النبالء.

 Laissezل )أحب آدم سميت نزعة الفيزيوقراط الفكرية نحو مبدأ دعه يعم
faire إال أنه رفض سلوكهم حيال عقم التصنيع، وقد ثبت فيما بعد أن أفكاره كانت )

أطول عمرا من أفكار الفيزيوقراط، وكان ذلك جزئيا بسبب األشياء اإليجابية التي قالها 
 Révolutionعن الصناعة وذلك عشية قيام الثورة الصناعية في إنجلترا )

industrielle). 

 L’école classiqueثاني: املدرسة الكالسيكية الفصل ال 

تأسست المدرسة الكالسيكية على يد المفكر االقتصادي آدم سميت في القرن  
السابع عشر، حيث تأثر هذا األخير بالمفكرين الفيزيوقراطيين خصوصا فيما يخص 

" )دعه يعمل، دعه يمر( الذي يلخص Laissez faire, laissez passerالشعار "
دئ األساسية للمنافسة في السوق الحرة بعيدة عن أي تدخل حكومي، كما أن المبا

سميت مثل الفيزيوقراط ال يعتقد بان فرض القيود على التجارة سيكون مفيدا، وال يعتقد 
أن الذهب يمثل ثروة، فالذهب ليس إال نقودا وسيلة للتداول بينما المنتجات هي الثروة 

 الحقيقية.

ى رأسهم آدم سميت يعتقدون أن التوسع الغير مقيد كان الكالسيكيون وعل
لألسواق يعتبر قوة محررة، وقد أدت التجارة الموسعة إلى إحضار منتجات لوالها كان 
سيتم شراؤها بالفوائض الذي تحصل عليها أرستقراطية أصحاب األراضي، كما أن 
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والتجار  توسع األسواق يمكن االقتصاد من أن ينمو، ويؤدي إلى أن يصبح العمال
أحرارا في النهاية. وكان الكالسيكيون يؤمنون بان التجارة ذات تأثير حضاري إال أن 

 المركانتلية كانت تقف في طريقها.

 نظرية آدم سميت في االقتصاد:-1

( قد وضع 1776إن كتاب آدم سميت "بحث في طبيعة وأسباب ثروة األمم" )
ومؤسسا بذلك أول مدرسة في علم االقتصاد األسس الرئيسية لالقتصاد السياسي 

"المدرسة الكالسيكية"، كما أصبح أيضا قوة سياسية هامة ساعدت على تغيير السياسة 
 االقتصادية اإلنجليزية في عصره.

كانت أوروبا وخاصة إنجلترا في حاجة لرؤية إقتصادية جديدة موازية لعالم 
صعود علم االقتصاد كنظام منفصل،  التجارة الذي يتوسع بسرعة فائقة، مما ساعد في

كان موازيا إلزدهار نظام السوق وتراكم رؤوس األموال في أيدي القطاع الخاص، 
 وارتفاعا متصاعدا يدير الرؤوس األموال في نمو نظام المصنع.

 دور المصلحة الذاتية في التنمية اإلقتصادية والنمو: -1-1

الشخص لتحقيق مصلحته  في كتاب آدم سميت عن ثروة األمم نجد أن سعي
الذاتية في اقتصاد تبادلي في االتجاهين يضم اإلنسجام االجتماعي، فالفرد في سلوكه 
االقتصادي ال يقصد ترويج المصلحة العامة، كما أنه ال يعترف أنه يروجها، فهو ال 
يهدف إال إلى توفير أمنه الشخصي، وقد كتب سميت :"إننا ال نتوقع الحصول على 

يجة لمشاعر حب الخير لدى الجزار، او صانع الجعة )البيرة( أو لدى عشائنا نت 
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الخباز، ولكن نتيجة لنظرتهم إلى مصالحهم الذاتية"، وهذه المصلحة الذاتية واالعتماد 
االقتصادي الذات أمر طبيعي تماما، يقوم على أساس يقول آدم سميت "الرغبة في 

 يتركنا حتى نرقد في القبر".تحسين أحوالنا الذي يأتي معنا من الرحم وال 

وأكد سميت أن المصلحة االقتصادية الذاتية مفيدة أخالقيا، ألن العمل بدافع 
 المصلحة الذاتية للفرد ال يعتبر جيدا إال إذا كان محدودا بالمصالح الذاتية لآلخرين.

 دور تقسيم العمل في النمو االقتصادي:-1-2

نكبا على جمع المعادن النفيسة حول سميت نظرة علم االقتصاد الذي كان م
باعتبارها أصل الثروة في عهد المركوتليين إلى التوجه نحو إنتاج السلع والخدمات 
باعتباره الثروة الحقيقية. إذ إن نمو اإلنتاج وبيع السلع والخدمات يؤدي إلى زيادة ثروة 

المحلي األمم، وكان يعني بالثروة التدفق السنوي لها يطلق عليه االن "بالناتج 
اإلجمالي". وكان مفتاح البداية لنمو الثروة في أمة ما هو تقسيم العمل، أي تقسيم أي 
مهمة معينة إلى عدد من المهام المنفصلة، يقوم بأداء كل منها شخص مختلف، وهذا 
معناه ظهور عدد من المهن المتخصصة، وزيادة مهارة كل عامل، سبب تركيزه على 

 د.القيام بعمل واحد بشكل جي 

وفي مثال شهير قام سميت بحساب أنه لو كان هناك عشرة عمال في مصنع 
دبابيس، وقاموا بتقسيم العمل بينهم، بحيث يشد أحدهم السلك، ويقوم اآلخر بتسويته 
وشد قوامه، بينما يقوم الثالث بعملية تقطيعه، والرابع بتولي سنه، والخامس يشكل الجزء 

ب ما بين عمليتين أو ثالث عمليات مختلفة(، وهكذا األعلى ليستقبل الرأس )الذي يتطل
دبوس لكل عامل، ولو كان  4800دبوس يوميا، أي بمعدل  48000يمكن صناعة 
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رجل واحد هو الذي سيقوم بجميع الخطوات، فربما تمكن من صناعة دبوس أو 
 دبوسين.

وأدى توسيع األسواق إلى تسهيل تخصص العمالة، ألن وجود أعداد كبيرة من 
ناس يستهلكون كميات أكبر، ويتيح ظهور تنظيم أكبر إلنتاج في دورات إنتاج أطول ال

نطاق نظام المصنع، وإحدى الطرائق لتوسيع حجم السوق هي إتباع التجارة الحرة في 
هذه السلع التي تتمتع فيها األمم بميزة مطلقة، فالشاي يمكن إنتاجه في كل من الهند 

ا هو مطلوب فنتاجه في المستعمرات األمريكية، وسيالن باستخدام عمالة أقل عم
وبالمثل فإن هذه المستعمرات يمكنها إنتاج التبغ بعمالة أقل من الهند وسيالن ويقول 
سميت: إن الهند وسيالن لديهما ميزة مطلقة في الشاي، والمستعمرات األمريكية لديها 

 ميزة مطلقة في إنتاج التبغ.

 يت:تراكم الرأسمال عند آدم سم-1-3

إذا كان تقسيم العمل يطلق عملية النمو، فإن الرأسمال يحافظ على إستمرارها 
ونشاطها، وطبقا لما يقوله آدم سميت، فإن رأسمال صاحب المصنع يتكون من رأسمال 
ثابت )اآلالت، األدوات، المباني( ورأسمال المتداول وهو عبارة عن أموال تستخدم في 

ت العمال، وهذا األخير )كتلة األجور( ينمو مع التوسع شراء المواد الخام ودفع مستحقا
في اإلنتاج واألرباح، وتدفع األجور للعمال مقدما قبل اإلنتاج والبيع، بسبب الوقت 

 الذي يمضي بينما اإلنتاج مستمر.

ويؤدي حرص صاحب المصنع على اإلدخار إلى تراكم الرأسمال، وينمو 
من ثم يمكن زيادة المدفوعات إلى العمال، بينما اإلنتاج القومي نتيجة لهذا التراكم، و 
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يستخدم أصحاب المصانع مدخراتهم الناشئة من ارتفاع األرباح لتعيين عمال أكثر، 
والعمال يتطلبون كحد أدنى غذاء وكساء وسكنا، ومع إنفاق العمال مبالغ أكبر على 

ويصبح النمو  الضروريات يزداد الطلب الكلي، ويزداد اإلنتاج في الفترة التالية،
 االقتصادي أمرا طيبا.

 قداسة الملكية الخاصة عند آدم سميت:-1-4

باالعتماد على النظرية النيوتون وجدول لوك، قام آدم سميت بالدفاع عن 
الملكية الخاصة لألفراد سواء كانوا عمال أو أصحاب مصانع، حيث قام بتحويل 

ة الملكية الخاصة وحمايتها حتى فضائل القانون الطبيعي إلى الحقوق الطبيعية لمصلح 
 تصبح مضمونة بنسبة كبيرة.

حيث إن تراكم المدخرات تؤدي حيازة الملكية الخاصة، وبمجرد تراكم الملكية، 
فإن حمايتها كانت حقا طبيعيا، نظرا ألنها تنتمي إلى من قام بإنتاجها، وهكذا أصبح 

 التراكم فضيلة.

وأصبح تراكم وجمع الرأسمال محمودا، ألن نتائجه التكنولوجية تخلق تقسيم 
العمل، الذي يقوم بدوره بتعزيز اإلنتاجية والتوسع في التجارة الدولية، وبدون الملكيات 
الخاصة ال يمكن لصاحب المصنع أن يقوم بتجميع وسائل اإلنتاج الالزمة لبناء 

سهم واألجور لآلخرين، وكل هذا كان هو األفضل وتجهيز المصانع وتوفير العمالة ألنف
 للمجتمع، ومن ثم ينبغي أن يمضي بشكل طبيعي بدون أية قيود حكومية.
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 نظرية القيمة آلدم سميت:-1-5

تتمثل إحدى أكثر المشاكل صعوبة في النظرية االقتصادية فيما يحدد قيمة 
اركوا في إنتاجه، ويطلق منتج ما وتوزيع الدخل الناشئ من بيعه بين أولئك  الذين ش

 االقتصاديون على حل المشكلة إسم "نظرية القيمة".

عند آدم سميت، تقدر نظرية العمل قيمة المنتج باعتبارها تعادل وقت العمل 
الالزم إلنتاجها، ويقول آدم سميت :"إنه في المجتمع البدائي الذي سبق جمع الرأسمال 

ى أساس مقادير العمل الالزمة إلنتاجها، وملكية األراضي، كان تبادل السلع يتم عل
وفي أمة الصيادين، كما يقول في أحد أمثلته الشهيرة، إذا كان الوقت الالزم الصطياد 

( castor(، فإن القندس )cerfالقندس، يبلغ ضعف الوقت الالزم إلصطياد الغزالة )
مثل هذه العملية، الواحد سيتم مبادلته بغزالتين، وفي أمة الصيادين لن تدخل النقود في 

إذ إن دخول الصيادين يمكن حسابها على أساس أعداد القناديس والغزالن التي 
يصطادونها. وأضاف، فإن حتى في االقتصاد البدائي للصيادين، يكون التخصص أمرا 
له أهميته، فالصيادون الذين يجيدون العدو ربما يصطادون من الغزالن أكثر مما 

الصيادون المتمرسون على الجلوس واالنتظار فإنهم  يصطادونه من القندس، أما
ينجحون في اصطياد القندس، ويزداد اإلنتاج اإلجمالي بأعداد أكبر من الغزالن 
والقنادس )إذا ما تخصص الصيادون في أفضل ما يجيدونه(. كما أن التبادل والتجارة 

ثر إذا ما ركزوا في الحيوانات ستعني أن جميع الصيادين في نهاية األمر سيكسبون أك
 على اصطياد نوع واحد من الطرائد.
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ويضيف سميت، في االقتصاد البدائي للصيد ال يمكن التمييز بين قيمة السلعة 
ذاتها وقيمة وقت العقل الالزم إلنتاجها، إذ إن القيمتين متماثلتان أساسا، ويتم دفع 

كون األراضي، وبعبارة األرباح إلى أولئك الذين يملكون رأسمال، واإليجار إلى من يمل
 أخرى: هناك صانع ومالك أرض يجب أن يتم معهما تقاسم قيمة المنتج.

 آلية السوق:-1-6

ال ينكر سميت حق صاحب الرأسمال في الحصول على أرباح أو حق مالك 
األرض في الحصول على اإليجار، ويصف وجود هذه األنصبة في الدخل بأنها 

يتراكم، ويتكون صندوق األجور من مقدمات األجور طبيعية في اقتصاد ينمو ورأسمال 
المدفوعة للعمال والتي يحق لصاحب الصندوق )صاحب المصنع( الحصول على عائد 

 من ورائها.

ويرى سميت أنه يوجد في كل مجتمع متوسط لمعدالت األجور واألرباح 
اضي واإليجارات يتحدد وفقا للزمان والمكان، وتنسجم مصالح العمال وأصحاب األر 

 بفضل التقدم المتضمن في تراكم الرأسمال.

النقدي ألي سلعة هو جزء من التوازن االقتصادي الطبيعي، وعندما  السعر
يجري بيع منتج ما بسعر يكفي بالكاد لتعويض العامل، والصانع وصاحب األرض، 
وفقا للمعدالت السائدة للتعويض، فإن هذا معناه أن البيع قد تم بالسعر الطبيعي أو لما 

 تستحقه بالضبط.
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السعر المركزي الذي تدور حوله أسعار  وحسب سميت، فالسعر الطبيعي هو 
السلع كافة باستمرار، وتؤدي التغيرات في العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار سلعة ما 
وهبوطها عن السعر الطبيعي، ولكن تأثير هذه التذبذبات على السعر يكون مؤقتا، ألن 

 الطويل. السعر الطبيعي يحدد من خالل تكلفة اإلنتاج للوحدة وذلك من خالل األجل

 فحسب سميت، فأسعار تحدد بعاملين:

سعر كل سلعة يحدد بمجموع  خالل األجل الطويل، فإن العامل األول:-
المعدالت الطبيعية لألجور واألرباح واإليجار، وكل الصناعات لديها تكاليف ثابتة 

 اإلنتاج، ويؤدي أي تغير في الطلب إلى التغيير في الناتج وليس في السعر.

خالل األجل القصير )وهي الفترة التي ال يمكن فيها تغيير  العامل الثاني:-
إنتاجية الصانع( تحدد األسعار عن طريق التفاعل بين العرض والطلب في ظل 

 الظروف التنافسية.

فعملية االنخفاض واالرتفاع في األسعار، ليست إال جزء من آلية السوق، 
م التجارة، والمصلحة الذاتية الفردية هي القوة والقوانين الطبيعية التي تعمل في عال

المحركة في هذا النظام لحرية السوق، والمنظم الداخلي الذي يحافظ على بقاء 
 االقتصاد متماسكا هو المنافسة.

وأعطى سميت مثال الحداد المدينة، فإذا كان هذا األخير يتقاضى سعرا بالغ 
ين سرعان ما سيقيمون محالت للحدادة اإلرتفاع لتركيب حدوات الخيول، فإن المنافس

في المدينة وما لم يقم الحداد بتخفيض السعر، فإنه سيضطر إلى الخروج من العمل 
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)اإلفالس( عن طريق المنافسة. كما أن المشترين )الزبائن( الذين يعرفون جميع المنافذ 
األسعار التي يمكنهم أن يحصلوا منها على حدوات لخيولهم، سيتجنبون هذا المحل ذا 

المرتفعة ويذهبون لتركيب الحدوات في امكنة أخرى. كما أن وجود اعداد كبيرة من 
البائعين ومعرفة المستهلكين لألسعار والمحالت وسرعة انتقال الموارد االقتصادية على 

و المصلحة الذاتية للفرد تتحكم فيها  على األسعار، الحد من قدرة أي مورد من التأثير
(  la main invisibleة لألفراد اآلخرين، إذ إن الفرد تقوده يد خفية )المصالح الذاتي 

 لتحقيق غاية لم تكن جزءا من نيته.

كما أن قوانين آلية السوق تحدد أيضا كمية السلع المنتجة، وتؤدي زيادة الطلب 
على سلعة ما، إلى ارتفاع أسعارها، وهو ما يحفز القائمين على صناعتها بزيادة 

مما يحد من إرتفاع السعر على المستوى الطبيعي. ويؤكد سميت على  إنتاجهم منها
تصاعد الحرية في ظل هذه المنافسة، بحيث أصبح المستهلك ملكا، وأزاح إلى جانب 

 النبالء اإلقطاعيين، المركنتليين والمحتكرين.

وأضاف سميت، أن قوانين السوق تعمل أيضا على تنظيم الدخل لكل من 
صانع. فيما يخص أصحاب المصانع، فإنه عندما تبدأ أسعار العمال وأصحاب الم

سلعة ما باإلرتفاع، ستقوم بطريقة مباشرة في رفع األرباح ولكن وجود المنافسة سيحد 
من أرباح كل من الصناع. أما فيما يخص العمال، فإذا ما طلب أي من العمال أجرا 

ه من العمال المنافسين بالغ اإلرتفاع، فإن صاحب المصنع سيكون مضطر لتعيين غير 
فإذا ما ارتفعت األجور في إحدى المهن، فإن العمال سيتحولون إلى هذه الصناعة 

 للحصول على دخل أعلى حتى يحدث تكيف طبيعي.
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وختم سميت قوله عن آلية السوق، "أن السوق هو حارس ذاته، وهو من يتولى 
ه، فإن السعر سيتغير تنظيم نفسه بنفسه تماما، وحتى في حاالت إرتفاعه وانخفاض

مؤقتا فقط بعيدا عن المتوسط الفعلي لتكلفة اإلنتاج )السعر الطبيعي(، وسيقوم منتجو 
السلع والخدمات بإنتاج ما يريده األفراد بالفعل، ويتم دفع األجور للعمال طبقا لما يمكن 

 ان يسهموا به في إنتاج تلك السلع التي يرغبها المجتمع".

 وا في توزيع الدخل: نظرية دافيدريكارد-2

كان ريكاردو عضوا بمجلس العموم، وهو المكان الذي كانت تجري فيه 
المناقشات بشأن قضايا التجارية الدولية، وكذلك توزيع الدخل. كان ريكاردو رجل 
أعمال وسياسيا وأصبح منظرا اقتصاديا، حيث ألف عدة نظريات في االقتصاد أشهرها 

جارة الدولية. أما مالتس فكان رجل دين أكاديمي يدافع نظرية توزيع الدخل ونظرية الت 
 عن الطبقة األرستقراطية والنبالء ورجال الدين في عصره.

كان دفيدريكاردو صديقا حميما لمالتس، وكان خصمه الثقافي في نفس الوقت، 
وفيما بينهما قاما بتطوير علم االقتصاد، في الجزء األول، قام مالتس بتوضيح اآلثار 

انية الرهيبة للزيادة المفرطة في تعداد السكان، وفي الجزء الثاني، أوضح ريكاردو اإلنس
أن الكسالى والمحبين للهو وأوقات الفراغ من أصحاب األراضي سيكونون هم 
المستفيدين فقط من النظام االقتصادي، بينما أن أرباب الصناعة، الذين كانت األمة 

 صابون باإلحباط والعجز.تتطلع إليهم لتحقيق النمو الوطني، سي 
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 المجادالت حول قوانين القمح: -2-1

شكلت مشاريع القوانين المنظمة إلستراد القمح في إنجلترا أحد المواضيع المثيرة 
للجدال من داخل قبة البرلمان، حيث كانت تقتضي منع استرداد الحبوب حتى ترتفع 

يز إلى جانب أرباب األسعار الحبوب المحلية عن مبلغ محدد، وكان النزاع يتح 
الصناعة الصاعدين ضد مالك األراضي الذين توسعوا في المساحات المزروعة، 
عندما توقف استيراد المحصول من القارة األوروبية بسبب الحرب، وأصبحوا اآلن 
يرغبون في تجنب اإلفالس عند حلول السالم، نتيجة للفيضان المفاجيء من الحبوب 

اعة يعتقدون أن قوانين القمح ستعتبر معاملة خاصة لقلة الغذائية. وكان أرباب الصن 
مفضلة على حساب تراكم رؤوس أموالهم الخاصة، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

 من األراضي اإلنجليزية سيجبر أرباب الصناعات بأن يدفعوا أجورا أعلى.

ت ولما كان أصحاب األراضي هم الذين يسيطرون على البرلمان، فقد تم
الموافقة على قوانين القمح بسهولة، ولكن الجدل الذي اثارته مناقشة القوانين أدى 
بدرجة كبيرة إلى تحديد مجموعات المصالح االقتصادية، وكالمعتاد فقد دافع مالتس 
بالثناء على أصحاب األراضي، وهاجم ريكاردو اآلثار المترتبة على ممارستهم، وهكذا 

عية يمثل مباراة في التحليل االقتصادي وكشفا للصراع أصبح أحد الموضوعات التشري 
الطبقي حول كيفية توزيع الدخل القومي بين أصحاب األراضي وأرباب الصناعات 

 والعمال.

وكانت تكمن خلف الجدل فكرة أطلق عليها فيما بعد قانون الغلة المتناقصة: 
بقاء كميات المدخالت  كلما إزداد الحد المدخالت ذو الجودة المتساوية في اإلنتاج مع
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ذات الجودة المتساوية على حالها دون تغيير، صغرت اإلضافة إلى الناتج،  ى األخر 
ألن المدخل المضاف سيصغر نصيبه من المدخالت األخرى التي يعمل بها أصغر 

عدد العمال بالمزرعة، قل حجم الناتج المضاف، أي  وأصغر، أي إنه، كلما إزداد
سيقل عدد المكاييل اإلضافية من القمح، وهكذا فإنه في الزراعة، كلما إزداد حجم 

إرتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة، على  العاملين مع ثبات مساحة األرض، إزداد
زيادة كثافة فالحة الرغم من إزدياد اإلنتاج اإلجمالي من الغذاء، يضاف ذلك أن 

األرض ذات نفس درجة الخصوبة ليست وحدها هي التي تحدث آثار متباينة على 
 الطبقات االقتصادية، ولكن أيضا استخدام األرض ذات النوعيات المتفاوتة.

 الريع عند ريكاردو ومالتس:-2

 :النظرية المتشائمة لمالتس-

س مقادير المواد كان مالتس هو الذي قام بتحديد أجر الكفاف على أسا
الغذائية، إذ قال :"إن أجر العامل هو ما يأكله العامل، ولما كانت الزيادة السريعة 
للسكان تفوق بكثير الزيادة الممكنة في محاصيل المواد الغذائية، نظرا ألن عرض 
األراضي الخصبة محدود، كما أن التحسينات الفنية ال تحدث بالسرعة الكافية، وال 

المواد الغذائية أن يساير سرعة نمو السكان، ومن ثم فإن أجور العمال يمكن إلنتاج 
ستبدأ بالهبوط إلى ما دون أجر الكفاف، ومن ثم تصبح "المجاعة" أحد المحددات 

 "اإليجابية" لنمو السكان".
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 نظرية ريكاردو عن الريع:-

ه كان يتفق ريكاردو مع مالتس حول ضغوط السكان على الموارد الطبيعية، لكن
انتقده بشدة وذلك عن طريق نظريته التفاضلية عن الريع، التي وصفها جون سيتورات 
ميل فيما بعد بانها أحد المبادئ الجوهرية لالقتصاد السياسي، وكانت حجة ريكاردو 

 تتميز بدقة أكثر مما جاء به مالتس.

 بالنسبة لريكاردو، فإن األراضي األكثر خصوبة هي التي تعطي غلة أكبر وذلك
بأقل قدر من العمل والرأسمال، ولكن مع تكاثر السكان وإرتفاع الطلب على الحبوب، 
فإن األراضي األقل الجودة تجب زراعتها وذلك بنفس العدد من العمال واألدوات لتعطي 
كميات من المحاصيل أقل من نظيرتها األكثر خصوبة، مما سيرفع من تكاليف اإلنتاج 

عيفة، وأضاف ريكاردو أن تقييم سعر القنطار الواحد في األراضي ذات الخصوبة الض
 من الحبوب سيكون على أساس األعلى تكلفة )في األراضي األقل خصوبة(.

ويفسر ريكاردو، إذا ما أخذنا في االعتبار مالك األراضي الذين ال يملكون 
قنطار،  500سوى أرض ضعيفة الجودة، وافترضنا أنه في اضعف أراضيهم ينتجون 

جنيه إسترليني، وتكلف الزراعة في األراضي  1000بينما تبلغ تكلفة العمالة واألدوات 
ضعيفة الخصوبة لكل قنطار من الحبوب جنيهين إسترلينيين، وكما يحدث، يتم تحديد 
السعر، وفقا لتكلفة اإلنتاج في أدنى الظروف، وإذا ما كان الناس يستمرون في طلب 

ي األقل خصوبة، فيجب عليهم أن يدفعوا تكلفة اإلنتاج الحبوب حتى تتم زراعة األراض
في آخر قطعة يتم استخدامها من األراضي ذات التربة األقل جودة، أما بنسبة 
لألراضي األكثر خصوبة، فإن ريكاردو افترض أن استغالل هذه األراضي يؤدي إلى 
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عيفة لكل قنطار )أي ضعف( مقابل نفس التكلفة الستغالل األراضي الض 1000إنتاج 
 قنطار الواحد ويمكنهم بيع بضعف هذا المبلغ ويحققون ربحا بمبلغ جنيه لكل قنطار.

لقد ميز ريكاردو بين الريع والربح، فاألول يتم دفعه إلى مالكي األراضي مقابل 
استغاللها، أما الربح فهو العائد المستخرج من إستصالح األراضي واالستثمار فيها 

جة ولكن بتكلفة أكثر. فبالنسبة لريكاردو فالربح يعتبر محمودا وزراعتها حتى تصبح منت
 بالمقارنة مع الريع المدفوع لمالك األراضي.

حسب ريكاردو، فامن المحزن أن السعر بالنسبة لمالك األراضي الضعيفة ال 
يمثل سوى عائد عملهم والرأسمال، بينما السعر بالنسبة للحبوب القادمة من األراضي 

دخال سخيا يغطي كل من األجور واألرباح والريع )أطلق عليه ريكاردو  الخصبة يمثل
الريع االقتصادي( وهذا راجع باألساس إلى ساعات العمل القلية لكل قنطار من 
الحبوب في األراضي الخصبة مقارنة باألراضي الضعيفة، ويضيف أن الريع الذي 

ق بعيدا عن كمية العمل يحصل عليه مالك األراضي الخصبة لم يكن مبررا، ألنه خل
 والرأسمال الالزمين إلنتاج الحبوب.

بالتجريد الدقيق لالقتصاد، قام ريكاردو وبإظهار الكيفية التي يمس بها الريع 
المجتمع بأسره، فمع إزدياد السكان وفقا لمعدالت مالتس، ستجري زراعة األراضي 

تكلفة اإلنتاج قنطار األقل إنتاجا وستتم فالحة األراضي األسوأ خصوبة وسترتفع 
إضافي، كما سترتفع أسعار المواد الغذائية ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيرتفع 
معدل األجر النقدي للعامل اكثر من ذي قبل، ولكن بما يكفي فقط لسد رمقه، ومع 
ذلك، فإن األجور الحقيقية ستتجه إلى البقاء في مستوى حد الكفاف )القانون الحدي 
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(. ويضيف ريكاردو، أن األسوء، هو أن األجور المرتفعة يجب ان يتم دفعها لألجور
في الصناعة كما في الزراعة، وكما اشار إلى ذلك سميت فإن أجور العمال تدفع من 
صندوق األجور للرأسمالي صاحب العمل، وارتفاع الجور يعني خفضا في معدل الربح 

في مصانع جديدة ومعدات وأدوات  ألرباب الصناعات، مما سينعكس على االستثمار
 وتعيين عمال جدد.

ويختم ريكاردو هذه النقطة )الريع( بالقول، إن مصلحة مالك األراضي دائما 
تتعارض مع مصلحة كل طبقة أخرى في المجتمع، ويتباطأ نمو الصناعة بسبب 
تناقص معدل الربح المصاحب إلرتفاع معدالت األجور النقدية التي تعمل على بطء 

عدل تراكم الرأسمال، ويستمر نضال العمال طوال الوقت من أجل الحصول على أجر م
الكفاف الحقيقي، نظرا الستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي نفس الوقت 
يصبحوا مالكو األراضي والمزارع الخصبة في حال افضل كثيرا مما سبق، ولن 

يحصلون عليه لالستثمار في يستخدم اصحاب األراضي الريع االقتصادي الذي 
 الصناعة، نظرا ألن المنشآت ال تحقق معدل ربح مرتفع مثل معدالت الريع.

 الريع عند مالتس:-

لقد اختلف مالتس بشدة مع نظيره ريكاردو حول الريع المرتفع الذي يتلقاه مالك 
ي إجراء  األراضي. ففي تحليله للدفاع عن مالك األراضي، أن الريع المرتفع يتم إنفاقه ف

تحسينات المستمرة في إنتاجية أراضيهم، وما تبقى، يتم إنفاقه على وسائل وأدوات 
 الترف وذلك لمنع حدوث تحفة عامة.
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وكان مالتس يعتقد أن العمالة في الصناعة غير مستقرة أساسا، نظرا ألن أذواق 
لعمال، المستهلكين متقلبة، وكان يخشى ان عدم االستقرار المحتمل يؤدي إلى ثورة ا

وربما كان مالتس يتوقع أن شرور التصنيع ستحط من قدر النعم التي بنيت عليها طبقة 
 األرستقراطية ومالك األراضي.

األمة يكمن في التوسع الصناعي، وكان  كان ريكاردو، يرى أن الخير وإزدهار
يتوقع أن وضع سياسات غير حكيمة مثل قوانين القمح تؤدي باالقتصاد إلى حالة 

(، مثل الهبوط في معدالت األرباح ألصحاب stagnation état deالركود )
الصناعة ونقص في تراكم الرأسمال الذي يؤدي غلى الركود، وسيتوقف نمو السكان، 

االستثمار صفرا، كما يتجمد معدل الدخل الفردي، أما حرية التجارة ويبلغ صافي 
 فتؤدي إلى تأخير حدوث هذه الحالة المفزعة من الركود.

 نظرية التجارية الدولية:

والرسوم   وكان يعتقد أن المنافسات الوطنيةكان ريكاردو ايضا دوليا في نظرته، 
إبطاء التنمية الرأسمالية، وقد ستعمل على  كية، والقيود التجارية، والحروبالجمر 

استخدم وسيلة تحليل جديرة بالمالحظة؛ إلثبات المنافع المتبادلة للتجارة، وربما كان 
 ريكاردو هو أول اقتصادي يقترح وضع نظرية منفصلة للتجارة الدولية.

بين  Comparative Costوفي القانون الذي وضعه عن التكاليف النسبية 
ي مصلحة األمم تصدير تلك السلع التي تتمتع فيها بميزة نسبية ريكاردو لماذا يكون ف

في التكلفة، ومنذ أن عبر عن تكلفة الوحدة من اإلنتاج مقومة بساعات العمل المطلوبة 
مة، ن النظرية تصور نظرية العمل في القي إ)في مثاله الشهير( إلنتاج النبيذ والقماش، ف
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الميزة المطلقة للتكلفة للبرتغال شريكة إنجلترا في وفي ذلك المثال أعطى ريكاردو 
 التجارة، وكانت البرتغال تنتج كال من النبيذ والقماش مستخدمة عمالة أقل من إنجلترا.

واحدا من النبيذ  1ثوب من القماش اإلنجليزي يمكن أن تشتري كيجا 1.2إن 
رة ممكنة، ألن الشخص اإلنجليزي يمكن أن يشتري كيجا اإلنجليزي، وهنا تصبح التجا

ثوب من القماش، ولكن بما ال يقل عن  1.2واحدا من النبيذ البرتغالي مقابل أقل من 
 ثوب من القماش. 0.89

ثوب  1.2وهكذا تكون التجارة مفيدة عند التبادل عن طريقة المقايضة بين 
ذ، أي: البرتغال تتمتع بميزة لتصدير ثوب من القماش مقابل كيج واحد من النبي  0.89و 

ثوب من القماش، ومادام  1.2النبيذ إلنجلترا، حيث يتطلب كل كيج واحد من النبيذ 
يمكن تبادل النبيذ مع إنجلترا على أساس أن كل كيج واحد يمكن مبادلته بأكثر من 

ثوب قماش، ويكون من مصلحة إنجلترا أن تتخصص في صناعة القماش إذا  0.89
 ثوب مقابل كيج واحد من النبيذ. 1.2ل ما تقدمه عن ما ق

 نظرية ميل في توزيع الدخل:  -3

 فصل التوزيع عن اإلنتاج 

كان الملخص الكبير الذي وضعه ميل عن علم االقتصاد الكالسيكي بعنوان 
         Principles of Political Economy( 1848"مبادئ االقتصاد السياسي" )

(euqitilop eimonocé'l ed sepicnirP ) هو الكتاب المدرسي الرئيسي في مجاله
 

 كيج  : برميل او وعاء كبير لتجميع النبذ  1
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ألكثر من اربعين عاما، والكتاب يعتبر مسحا شامال لكل افكار آدم سميت ومالتس 
وريكاردو، ولكنه يصل إلى نهاية أكثر سعادة بسبب اكتشافات ميل، وأكثر هذه 

اإلنتاج"، وترجع شعبيته االكتشافات أهمية، وإثارة للجدل، هو "فصل" "التوزيع عن 
لى نواحي التحسن الظاهرة في الظروف االقتصادية التي بدأت تصبح واقعا إجزئيا 

بالنسبة للعمال في ستينيات القرن التاسع عشر، وهو ما يسوغ النغمة المتفائلة للكتاب، 
وأدى نجاح الكتاب إلى أن يصبح ميل هو االقتصادي البارز في عصره، كما أدى إلى 

 الكالسيكي في أثناء حياة ميل.مدرسة االقتصاد  تغيير

وعلى نهج آدم سميت وريكاردو كان ميل يظن أن معدل ربح أرباب الصناعة 
سيستمر في التناقص، بل اتفق مع تفسير ريكاردو الذي يقول بحتمية ارتفاع تكاليف 

في  الغذاء في مواجهة النمو السكاني، وعلى الرغم من رؤياه الخاصة بحالة الركود
االقتصاد، فإن ميل عند هذه النقطة بدأ في االبتعاد عن آراء سابقيه من المشاهير، فقد 
كان آدم سميت وريكاردو يريان أن حالة الركود أمرا غير مرغوب فيه، وكان ميل يرى 
أنها اإلنجاز الذي يتوج التقدم االقتصادي، وعلى النقيض من سابقيه، اكد ميل أهمية 

 ساواة للدخل، وهو مفهوم ليس مقطوع الصلة بحالة الركود.وجود توزيع أكثر م

وعلى الرغم من القيمة التي يعطيها ميل للتراكم المادي، فإنه وجه البشر إلى 
محاولة بلوغ أهداف أعلى، وقد كان يظن أنه في بريطانيا ال يحتاج األمر إلى تعليم 

وتقدير األشياء والرغبة التي  الرغبة في الثراء، وهناك حاجة إلى تعليم استخدام الثروة،
ال يمكن للثروة أن تشتريها، وكما قال :"إن كل تحسن حقيقي في شخصية اإلنجليز، 
سواءا أكان يتكون في إعطائهم تطلعات، أم مجرد تقدير أكثر عدال لقيمة األشياء 
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الحالية المرغوبة، يجب بالضرورة أن يعدل شيئا ما من حماسهم للسعي ابتغاء الثروة"، 
 وإلى جانب كل "شخص اقتصادي" كان يمشي "شخص غير اقتصادي".

وبمجرد أن تحقق بريطانيا مستوى مرتفعا من الثراء، فإن ميل كان ال يرى سببا 
في استمرار نمو اإلنتاج، مادام النمو السكاني محدودا، وفي رأي ميل، فإن التعليم 

يكن يريد إلغاء قوانين اإلنتاج، السليم للجماهير يؤدي إلى الحد من معدل المواليد، ولم 
ولكنه ببساطة كان يريد أن يؤدي تقسيم العمل وتراكم رأس المال باالقتصاد إلى هضبة 
مرتفعة، حيث الهواء شديد النقاء لحالة الركود التي يتوقف فيها نمو اإلنتاج، وبالنسبة 

ه عدالة لجون ستيورات ميل فإن حالة الركود كانت حالة وجود سعيد ريفي تأتي في 
 توزيع الدخل والثروة فوق التراكم الرأسمالي الذي ال ينتهي.

يقوم   -كما يرى ميل–كان فصل علم اإلنتاج عن القواعد التي تحكم التوزيع 
، وفي رأي ميل كانت ن الطبيعي ومجرد االعتياد والعرفعلى أساس التمييز بين القانو 

بيعة، بنفس القدر تماما مثل قوانين قوانين الندرة والغلة المتناقصة مستنتجة من الط
الجاذبية وتمدد الغازات، ولكن على الرغم من ان عوامل اإلنتاج يجب ضمها طبقا 

 لمبادئ عملية، فإن توزيع هذا اإلنتاج هو موضوع اجتماعي، وقواعده عرفية.

"وبالنسبة لجون ستيوارت ميل، فإن توزيع الدخل يخضع لقوانين وعادات 
ما ينتجه الشخص بجهده المنفرد ال يمكنه أن يحتفظ به، إال إذا سمح المجتمع"، بل إن 

المجتمع بذلك، وبينما رأى ريكاردو ضرورة السماح بالتغيرات الطبيعية لألسعار لمنع 
مالك األرض من االحتفاظ بكل دخله، فإن ميل أمكنه أن يتنبأ بقانون يمكن بمقتضاه 

 إخالء صاحب األرض من "أرضه".
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لعالقة بين األغنياء والفقراء، عندئذ، فإذا ما كان المجتمع ال يحب مهما كانت ا
إذا ما كانت لديه –ما رآه، يجب عليه فقط ان يغير تلك الظروف، والمجتمع يمكنه 

أن يصادر، أو يعيد التوزيع، أو يفرض الضرائب، أو يقدم الدعم،  –العزيمة واإلرادة 
 الذي قررته مبدئيا اآللة االقتصادية.وبصفة عامة يثير الفوضى بشأن توزيع الدخل 

 الفصل الثالث: النظرية الماركسية في االقتصاد

أصبحت المدرسة الكالسيكية هي األرثوذكسية، وكما يحدث تماما للحكومات أو 
حتى النظم االقتصادية يتم االنقالب على األرثوذكسية، وعلى أية حال، فإن الثورة 
عملية رهيبة، وبحكم التعريف فإن األرثوذكسية بصفة عامة تجذب المجتمع إلى 

كالية، التي ينشئها أولئك الذين ال يرضون جانبها، ومع هذا، فإن لكل علم حافته الرادي 
عن األرثوذكسية أو عن المجتمع، ونحن اآلن قد نسينا منذ زمن طويل أن آدم سميث 

ن جون ستيورات ميل قد ساعد في أذاته كان راديكاليا في زمانه، وعلى الرغم من 
مبادئه كسب االعتراف بالحركة النقابية في إنجلترا، وإحداث إصالحات ضريبية، فإن 

لم تفعل سوى تقوية األرثوذكسية الكالسيكية، التي كانت قد أصبحت ذات قوة بعد 
 ريكاردو ومالتس.

بدأ االنشقاق الثوري لدى ماركس مع لقائه األول بالفيلسوف جيثورجويلهلم 
، وفلسفة Georg Wilhem Friedrich Hegel( 1831 – 1770فريدريش هيجل )

، إال أن صلتها بالماركسية واضحة بدرجة معقولة هيجل شديدة الصعوبة على الفهم
 على األقل.
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والعقالنيين، فإن  Descartesوبالنسبة لهيجل وعلى النقيض من ديكارت 
المادة والعقل متداخالن ومتضافران، والحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في 

لطة تتحداها عملية نمو دائب ومستمر، وبعد أن تكتسب أي مؤسسة اجتماعية الس
أخرى، ويشرح هيجل هذه العملية من خالل الديالكتيك )الجدلية( كما يلي: تعمل حقيقية 

( إلنتاج حقيقة antithesis( ضد حقيقة اخرى )فرضية مضادة Thesis)فرضية 
 (Thesis وعلى سبيل المثال، فإن اإلقطاع )حقيقة( Synthesisجديدة تماما )تخليق 

(، وكانت نتيجة هذه antithesisواجهته قوة أخرى هي اقتصاد السوق )حقيقة مضادة 
(، وإذا تم فهم ذلك Synthesisالمواجهة نظاما جديدا تماما، وهو الرأسمالية )تخليق 

 بشكل سليم، فإن التاريخ بأسره إنما هو متوالية ديالكتيكية.

اريخ ما هو إال تطورات كان ماركس الذي كرس نفسه للعقل يعتقد أن مجرى الت 
لجميع النظم االجتماعية من ادناها )االسترقاق( إلى أعالها )الديمقراطية واالشتراكية(، 
وبدال من وصف نضال األفراد في ظل القوانين الطبيعية، كان ماركس يصف نضال 
الطبقة؛ أي قيام مجموعة بإسقاط مجموعة أخرى، وبهذا يمكنها تقرير النظام 

ذي سيصبح سائدا، وقد انتصر أصحاب األراضي في ظل اإلقطاع )كما االقتصادي ال
فهم ذلك ريكاردو بشكل جيد(، وانتصر التجار في ظل المركانتلية، والرأسماليون في 
ظل الرأسمالية، وكل إنسان في ظل الشيوعية أو االشتراكية )كان ماركس وإنجلز 

ات مثل العقائد والديانات يستخدمان هاتين الكلمتين بمعنى واحد(، وتعمل المؤسس
المنظمة على إبطاء التقدم من النظم االجتماعية الدنيا إلى العليا، وبحيث أن العملية 

 التاريخية يمكن تسريعها من خالل تدمير تلك المؤسسات.
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 نسق علم االقتصاد الماركسي: -1

بينما كان آدم سميت شديد الحماس لمجتمع يعتمد على الصناعة في المقام 
ول، وكان دافيد ريكاردو يخشى من الصناعة قبل األوان بسبب القوة السياسية األ

ألصحاب الراضي، "فإن ماركس كان ينظر إلى الرأسمالية باعتبارها شرا البد منه، 
 يجب أن تحل محله دولة أعلى ال توجد بها ملكية خاصة".

كمية العمل لوعلى الرغم من اتفاقه مع ريكاردو بشأن تحديد قيمة السلعة وفقا 
كس بنظرية العمل في القيمة كان قد بلغ منتهاه،  ن حماس مارإالالزمة إلنتاجها، ف

     ( valeurوفضال عن هذا، فبالنسبة لماركس، كان هناك اختالف بين قيمة العمل
(de travail ( لسلعة، وقيمتها التبادليةvaleur d’échange.) 

أن قيمة العمل ألي سلعة تساوي كمية متوسط وقت العمل الالزم إلنتاجها،  إذ
 والرأسمالي يدفع ثمنا للعمل أي يعامل القوى العاملة مثل أي سلعة أخرى.

هو أجر حد الكفاف الذي يكفي بالكاد للمحافظة على بقاء العامل حيا، في 
ألجر هو ما يعادل قوة العمل العمل، وقادرا على إعادة إنتاج السلعة، ولذا فإن معدل ا

 ليوم واحد كسلعة؛ )يحدد ماركس أجر حد الكفاف بطرق مختلفة، واحيانا ثقافيا(.

إال أن الرأسمالي يعرف نفسه باستخدام رأس المال )اآلالت( إلنتاج السلع، ولذا 
ة فإن العمل الحالي سينتج قدرا من قيمة السلعة يزيد على قيمته الذاتية؛ أي: قيمة تبادلي 

 (plusتزيد على قيمة العمل، وقد أطلق ماركس على الفرق بين االثنين فائض القيمة
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value surplus value ; الذي هو مصدر أرباح صاحب المنشأة، وبمصطلح علم ،)
 االقتصاد الحالي، فإن هذا الفائض سيكون هو مجموع الريع والفائدة والربح. 

 والنسبي: فائض قيمة العمل: المطلق 2- 

يصور معظم االقتصاديين الكالسيكيين اآلخرين الرأسماليين البخالء والمقترين 
وهم يكدون ويجدون في تكديس رأس المال التمويلي لشراء المصنع وآالته من خالل 
العمل الشاق والتوفير، ويقلل ماركس من أهمية الطبيعة األخالقية العالية الضمنية 

 ة العمل نفسها هي التي تنتج اآلالت والمصنع.لصاحب المصنع، ويرى أن قيم

(، absolute surplus valueوهو ما يميز بين فائض القيمة المطلق فهو )
(، واألول هو زيادة القيمة الجديدة relative surplus valueوفائض القيمة النسبي )

وم التي خلقت في خالل يوم على قيمة قوة العمل، والتي تضخمت بفضل مجرد إطالة ي 
العمل، )وهو ما يثير ذكريات أيام العمل ذات ساعات العمل االثنتي عشرة(، أما 
الفائض الثاني )النسبي(، فينشأ من التحسينات في التكنولوجيا التي تؤدي إلى تخفيض 
وقت العمل الالزم إلنتاج أحد المنتجات، كما تؤدي إلى درجة أعلى من تخصص 

 العامل.

مطلقة؛ ألنه الدافع وراء تكديس وتجميع رأس  وفائض القيمة النسبي مفسدة
المال، وهو شيء يكون محل إعجاب الصانع وسعيه إليه، وكلما كبر حجم رأس المال، 
وارتفعت درجة التكنولوجيا، ازداد الناتج من قوة العمل، وكان من المفترض ازدياد 

 األرباح.
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ال يعرف حدودا،  –لية إن الجشع والشره إلى الثروة، والسعي المفرط للقيمة التباد
ونظام السوق ذو الفائض النسبي للقيمة الذي يتحقق بفضل التبادل يشمل شدة الحرص 
على االستحواذ على رأس المال، ومن ثم زيادة األرباح دون هوادة من خالل التبادل 

 في األسواق.

كما يرفض ماركس أيضا تلك الفكرة الرومانسية عن رأس المال باعتباره ملكية 
 م تجميعها أو تقديسها بفضل تدبير من الرأسماليين، ويكتب مالحظا:يت 

"إن هذا التراكم البدائي يلعب في االقتصاد السياسي تقريبا نفس الدور الذي  
تلعبه الخطيئة األصلية في علم الالهوت، فقد قضم آدم التفاحة، وعندئذ حطت هذه 

 ن هناك نوعان من الناس:الخطيئة على الجنس البشري، وفي األزمان الخوالي، كا

األول: صفوة من الحريصين األذكياء، وفوق كل ذلك المقتصدون، واآلخر: 
األوغاد الكسالى، الذي ينفقون ما يملكون، بل ما يزيد عليه في حياة مستهزئة خليعة... 
وهكذا، فإنه مع الوقت يكون النوع األول قد جمعوا الثروة، والنوع اآلخر ال يكون لديهم 

يعونه سوى جلودهم، وإلى الخطيئة األصلية يعزى فقر األغلبية العظمى، التي ما يب
على الرغم من كل األعمال التي تقوم بها، ليس لديها ما تبيعه سوى نفسوها، وتزداد 
ثروة القلة باستمرار على الرغم من توقفهم عن العمل منذ فترة طويلة، وهذا الهراء 

 يوميا، دفاعا عن الملكية". الطفولي هو الوعظ الذي يقدم إلينا
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 مال االحتكاري:رأسلا -3

يؤديان إلى  –كان ماركس يرى أن تغير التكنولوجيا، وكذلك زيادة المنافسة 
ا ستتطلب مصنعا ، فدرجة أعلى من التكنولوجي فأضخمخلق منشآت أقل فأقل، وأضخم 

بالسيطرة على الضعيف مال أكثر لإلنتاج، والمنافسة تسمح للقوي أكبر وأضخم، ورأس
مال رأسالرسات احتكارية، و واألقل قوة، وهو ما يؤدي في نهاية األمر إلى مما

االحتكاري إنما يعني ثروة هائلة مركزة في أيدي قلة يمكنها أن تسعر السلع بدون 
لن يستفيدوا من   -باعتبارهم مستهلكين–اعتبار كبير للمستهلك، وهكذا فإن العمال 

 شر بها آدم سميث.المزايا التي ب 

 : Business Cycleدورة األعمال  - 4

مال االحتكاري قام ماركس ببناء أول نموذج متطور لدورة سرأالم طامن ح
األعمال من الرواج إلى غيره، وكان ماركس يتوقع حاالت الكساد المتعاقبة للرأسمالية 

ويقلبوا الرأسمالية، ويبنوا أن تزداد قسوة؛ مما يؤدي إلى أن يثور في نهاية األمر، 
اقتصادا اشتراكيا، وكما عبر عنه ماركس: "إن ناقوس الملكية الرأسمالية الخاصة قد 

 قرع، والذين قاموا بالمصادرة تجري مصادرة ما لديهم".

لقد بدأت الثورة الصناعية بفائض في عمال الزراعة، وبالعاملين في صناعات 
صانع، وقد أدى فائض العمالة إلى تمكين الكوخ، كانوا يسعون للتوظف في الم

أصحاب المصانع من المحافظة على تدني معدل األجور عند مستوى حد الكفاف 
)قانون ريكاردو الحديدي لألجور(، ولكن مع توسع الصناعة نما الطلب على العمالة 
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حتى التوظف الكامل، وعند تلك المستويات األعلى للطلب على العمالة والتوظف، كان 
بد من قيام أصحاب المصانع بدفع أجور أعلى، وأعلى لكي يحصلوا على العمال ال

 الكافين لمصانعهم.

وأصبحت اآلالت الموفرة للعمالة وكأنها منحة من السماء، فقد أصبح يمكن 
معها استخدام عدد أقل من العمال الذين يمكنهم إنتاج نفس العدد من الدبابيس، كما 

ارتفاع األجور مؤقتا من خالل إحالل اآلالت محل أصبح من الممكن حل مشكلة 
العمال، وهو ما يعرف اليوم باسم البطالة التكنولوجية، وظن ماركس أن عدد المتعطلين 

 بهذه الطريقة يكفي لما يمكن أن يسمى "الجيش الصناعي االحتياطي".

نقطة وحتى هذا القدر، فإن األمور جيدة بالنسبة للرأسماليين، ولكن عند تجاوزها 
معينة في هذه العملية، بدأ سعي الرأسماليين يهدم نفسه بنفسه، إذ إن اآلالت الجديدة 
الموفرة للعمالة، واالرتفاع الكبير في اإلنتاجية قد أغرق األسواق بسلع إضافية في 
الوقت الذي حدث فيه تقييد دخول العمال بنفس اآللية، وكان انخفاض الدخول يعني 

 تهلكين.انخفاضا في طلب المس

ومع هبوط إيرادات المبيعات توقف المنتجون عن رسم خطط لإلضافة إلى 
رؤوس أموالهم، التي أصبحت تنتج سلعا تفوق ما يمكن بيعه، بل إن االقتصاديين اليوم 

لى الهبوط في صناعة السلع الرأسمالية باعتباره نذيرا بانكماش اقتصادي، إينظرون 
ة وانخفاض األجور وانخفاض الدخل القومي، وحتى لى البطالإويؤدي ذلك في النهاية 

هذه المرحلة، كان ماركس قد توقع مقدما نظرية جون مايناردكينز عن عدم كفاية 
 الطلب الكلي.
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وعلى النقيض من كينز، وبالتوافق مع النيوكالسيكيين، كان ماركس يرى أن 
فإن تأكيدات التعافي  التعافي من هذه االنخفاضات المفاجئة يتم أوتوماتيكيا، ومع ذلك،

االقتصادي ال تضمن بقاء الرأسمالية على قيد الحياة، وفضال عن هذا، فإن أسباب  
الشفاء كانت مختلفة عن تلك التي كان يعتنقها النيوكالسيكيون، وقد ابتلعت المنشآت 

المنشآت الصغيرة المتعثرة،  –بقيت على قيد الحياة التي  –األعمال الضخمة 
حها، ولكن الدورة ازدادت هشاشتها، وفي كل مرة تستدير الدورة نحو واستعادت أربا

الهبوط كانت تغوص بشكل أعمق، وربما كان الكساد العظيم لسنوات الثالثينيات من 
القرن العشرين سيصيب ماركس بقدر من الدهشة أقل من إخفاق الثورة التي كانت 

 ستتبعه.

 نيوكالسيكيةالفصل الرابع: المدرسة 

لم تنتشر أفكار ماركس في العالم األنجلوسكساني، على حين أن رؤية آدم 
، وتولى تلميعها جون ستيورات ميل، بقيت سميث التي صاغها بدقة بعده دافيد ريكاردو

ة سسليمة لمدة قرن من الزمان، ثم جاءت في سبعينيات القرن التاسع عشر المدر 
ية تسيطر على الفكر االقتصادي الغربي حتى الحدية في االقتصاد، وبدأت الحد

منتصف ثالثينيات القرن العشرين على األقل، ومازالت الحدية تحتفظ بقوة قبضتها 
، وهي الدراسة التي تحدد األثمان Microcconomicsعلى علم االقتصاد الجزئي 

هذا  النسبية لجميع األشياء، بما في ذلك العمل ورأس المال، بل إنها ال تتوقف عند
الحد؛ إذ إن منهج االقتصاد الجزئي أصبح ذا قبضة شديدة على عديد من النماذج 

 االقتصادية اإلجمالية التي تأتي تحت اسم االقتصاد الجزئي.
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وقد تطورت المدرسة بشكل مستقل تقريبا، في دول عديدة، وكان رسلها 
في النمسا، وهيرمان هـ جوسين  Carl Mengerالرئيسيون هم كارل منجر 

Hermann H. Gossen  في المانيا وليون، فالرأسLèon Walras  ،في سويسرا
 Alfred، وألفريد مارشال William Stanley Jevonsوويليام ستانلي جيفونس

Marshall  في إنجلترا، وجون بيتس كالركJohn Bates Clark .في امريكا 

وعلم االقتصاد النمساوي الجديد عندما أصدر  وقد بدأ علم االقتصاد النمساوي 
 Principles of( )في النمسا( كتابه "مبادئ علم االقتصاد" Mengerمينجر )

Economics  يين مينجر، الذي كان ، وبعد عامين من إصداره تم تع1871في عام
لعمل ، ويتمتع بمكانة كانت كافية لتعيينه رئيسا لقسم االقتصاد بجامعة فيينا، ولمحاضرا

معلما لولي العهد رودلف، وقد أدى تدقيق وانتشار آراء مينجر من خالل تالميذه 
( وإيوجين فون بوم 1851 – 1926) Friedrich Von Wieserفريدريش فون فيزر 

( إلى إشعال "التقليد 1851 – 1914) Eugen Von Bohm – Bawerkبافيرك–
وهو زوج شقيقة فوزن   -بافيرك–"، وعندما رقي بوم Austrain Traditionالنمساوي 

 إلى منصب مينجر في جامعة فيينا، أعطى للحدية اسمها. –فيزر 

Alfred Marshall (1846 – 1924 )وكان بين هؤالء العلماء الفريد مارشال 
الذي اصبح اسمه فعال مترادفا مع علم االقتصاد النيوكالسيكي، الذي لقب بالكاهن 

ستيورات ميل، وعلى الرغم من أن جوهره كان حديا، األعظم لعلم االقتصاد بعد جون 
فإن االقتصاد النيوكالسيكي عبارة عن أشياء أخرى كثيرة، فهو إعادة البعث، وإعادة 

 التفسير، واالمتداد لمذاهب آدم سميت.



 
41 

 

إيجاد قيمة منتج ما، وتوزيع الدخل الناشئ من بيعه وكما ذكر فيما سبق، فإن 
يعتبر من المشاكل الرئيسية في علم االقتصاد،  في إنتاجهكل أولئك الذين ساعدوا بين 

التي يطلق على حلها "نظرية القيمة"، وكان سميث واالقتصاديون الكالسيكيون يتخذون 
الثمن باعتباره قيمة تم تحديدها في الغالب من خالل تكلفة اإلنتاج، كما شهدنا فإن  

واأللم بل أيضا لقابلية قياس  جيريميبنتام لم يقم فقط بوضع األساس ألهمية المتعة
القيمة بالوحدات النقدية، وقبل نهاية الدراما الفيكتورية التي ستجري روايتها في هذا 
الفصل، فإن "بنتام" يعود في دور ساند مع بزوغ "نظرية قيمة" جديدة يلعب فيها الطلب 

 الدور الرئيسي.

مال إلى وسط المسرح، وفي الطريقة التي اتبعها معظم االقتصاديين رأسالويأتي 
، واألدوات، ومباني المكاتب، اآلالتباعتباره مال رأسالالنيوكالسيكيين، قام بتعريف 

والمصانع، والمخازن، وهذا التصنيف أكثر ضيقا عما ذكره سميث، الذي وضع رأس 
دة أخرى، على نفس المستوى مثل المال كأحد المدخالت من بين مدخالت إنتاجية عدي 

سيصبح    -كما يقول ماركس –العمل واألرض، وعندما يصبح رأس المال أكثر أهمية 
 الرأسماليون ايضا أكثر أهمية.

 الحدية ونظرية التوزيع أللفريد مارشال: -1

كانت فكرة بنتام عن الطبيعة اإلنسانية، التي تناسب المصلحة الذاتية التي اثرت 
، وآل ميل وريكاردو، تقوم على ديالكتيك المتعة واأللم، وكما لوحظ قبل على مالتس

ذلك، فإن هناك شيئا ما يشجع المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع عندما يتجه إلى أن 
يضيف مجموع مباهجه أو ينقص مجموع آالمه، وكان مذهب المتعة لبنتام )الذي 



 
42 

 

ا( هو حجر الزاوية وركن يقضي بأن كل ما هو جيد وحسن البد أن يكون ممتع
األساس لحساب الحديين الخاص باأللم والمتعة والذي تقوم فيه المنافسة بتعظيم المتعة 

 وتقليل األلم.

ونقطة التغير في المتعة أو األلم يطلق عليها الحد، وهي فكرة اعتاد الحديون 
قد نفترض  ومارشال استخدامها لشرح وتفسير السلوك االقتصادي، والمتعة الحدية، كما

تكون زيادة متناهية الصغر في المتعة في لحظة من الزمن، واألشخاص الراشدون 
سيتجنبون أي ألم إضافي، إال إذا تم استبعاده )عند الحد( بمقدار مساو من المتعة، 
وهذه هي موازنات معقولة )عند الحد( للمتعة واأللم، وإجراء توازني قابل للوصف 

رائعة، وبهذه الطريقة تم مزج مذهب المتعة، ومذهب باستخدام حسابات نيوتن ال
 المنفعة، والمذهب العقلي في تجريد علمي مطلق أصبح يسمى اإلنسان االقتصادي.

له استخدامات  مفهوم اإلنسان الرجل االقتصاديوفي أثناء الثورة الصناعية كان 
، فإن روحانيته، أو عدم ماديته كانت هي فضيلته، وقد تخيل عملية، وبالنسبة للحديين

واألهواء أو الرغبات  الحديون عالما يعمل فيه الناس استجابة للضمائر والدوافع
المتناغمة والمتسقة، وليس هناك أي شيء ناشئ عن نزوة أو مازال موضع اختبار، بل 

 كل شيء مدروس.

ع يتميز بكثافة المنافسة، وعالم واإلنسان االقتصادي المجرد يقيم في مجتم
الشروط مثالي للحرية، وهذه المنافسة عادة ما يقال: إنها يجب أن تقوم على أساس 

 التالية:
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ضخامة أعداد المشترين والبائعين بحيث ال يمكن ألي متعامل أن يؤثر * 
بشكل ملحوظ على أثمان السوق ألي من المواد المستخدمة في اإلنتاج أو للسلعة 

 ائية.النه

المنتجات كلها منتجات عامة وقابلة الستبدال كل منها باألخرى، والثوب هو * 
 مجرد ثوب، والعربة مجرد عربة، والحصان هو حصان بالطبع.

وجود قدر كبير من الحرية للدخول في اإلنتاج في أي سوق، وال توجد سوى * 
أعمال، كما ال توجد أية بضعة قيود ناشئة عن ارتفاع تكلفة ومخاطر إقامة منشأة 

 عوائق بسبب لوائح الترخيص مثال.

كل مستهلك وكل منتج لديه قدر كبير من المعرفة عن األثمان في جميع * 
األوقات، فالمرأة التي تبحث عن ثوب جديد تعلم أن جميع أثمان الثياب المتاحة في 

لربح البديلة إلنتاج "اقتصادها" متماثلة فعال، كما أن صانع الثياب يعلم جميع عوائد ا
 األشياء األخرى بخالف الثياب.

أال تمثل المسافة إلى السوق موضوعا ذا أهمية، فالمرأة التي تشتري ثوبا * 
 يمكنها أن تفعل ذلك في لندن، حيث مقر إقامتها، أو في سان فرانسيسكو.

، ولكنها لم تذكر بشكل محدد walrasوهذه الشروط موجودة ضمنا لدى فالراس 
حتى عشرينيات القرن العشرين، من جانب بعض االقتصاديين مثل فرانك نايت 

Frank Knight  وآرثر بيجوArthur Pigou  ،)اللذين سنعرف أكثر عنهما فيما بعد(
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وعندما يكون اإلنسان االقتصادي هو المنتج الوحيد لمنتج ما، فإنه يصبح محتكرا 
 صرفا. 

اقص المنفعة الحدية والتسلسل الهرمي لالحتياجاتتن 1جدول        
Tableau de Menger 

 I II III IV V هرم االحتياجات

تجنب الموت  الحاجة 
 جوعا 

 التمتع بالرفاهية االنتقال السكن  لبس ثياب

السلعة أو الخدمة  
 التي تشبع الحاجة 

 الجعة )البيرة( حصان  المنزل المالبس الطعام

 1 2 3 4 5 وحدة واحدة  زيادة

 صفر 1 2 3 4 زيادة وحدة أخرى 

  صفر 1 2 3 زيادة وحدة أخرى 

   صفر 1 2 زيادة وحدة أخرى 

    صفر 1 زيادة وحدة أخرى 

     صفر زيادة وحدة أخرى 

، فإن الجدول يصور قانون وعلى الرغم من أن مينجر لم يكن من أتباع بنتام
تناقص المنفعة العامة، ويبين الجدول خمسة احتياجات رئيسية يجب إشباعها من 
خالل شراء سلع أو خدمات، ويقوم الشخص أوال بترتيب احتياجاته ترتيبا تنازليا وفقا 

... الخ(، ثم يحدد الشخص مختلف مستويات اإلشباع من  3، 2، 1ألهميتها )
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أكثر من الشيء الذي يشبع حاجة معينة )تجنب الجوع، ارتداء استهالك وحدة أو 
ثياب... الخ( وقد استخدمت األرقام لبيان كمية اإلشباع اإلضافية المصاحبة لزيادة كل 
وحدة إضافية )زيادة حدية( في كمية السلعة، وتمثل القيم العددية المتنازلة تناقص 

المضافة من نفس السلعة أو  إشباع الحاجة بالنسبة للشخص الواحد من الوحدات
 الخدمة.

ولما كان الحديون يسعون وراء وضع نظرية للقيمة، فقد كان عليهم أن يقيموا 
صلة بين اإلشباع الحدي المتناقص والثمن، والكميات المطلوبة، وكما وضعوها في 
النهاية، فإن المستهلك برغبته وعن طيب خاطر يدفع ثمنا معادال فقط لإلشباع الحدي، 

لما كانت المنفعة الحدية تتناقص مع ازدياد الكمية المطلوبة )المستهلكة(، فإن الثمن و 
الذي يدفعه المستهلك عن طيب خاطر يجب أيضا أن يتناقص، كما أن المستهلك يدفع 
الثمن األقل مقابل آخر لقمة من الطعام، وبهذه الطريقة يتم بناء جدول طلب تنازلي 

 منحدر.

 ونظرية التوزيع:الحدية 2-

 – 1847لم يفلت توزيع الدخل من قبضة الحدية، وكان جون بيتس كالرك )
1938 )John Bates Clark  أشهر االقتصاديين الحديين األمريكيين، وكان كاتبا

بارزا في هذا المجال، كان كالرك سيدا مهذبا فشل حتى في إغضاب منتقديه، إال أنه 
 Distribution of Wealthالفتتاحية لكتابه "توزيع الثروة  أوجز آراءه ببراعة في الفقرة ا

 " كمايلي:(1988)
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"إن الغرض من هذا الكتاب هو إظهار أن توزيع دخل المجتمع يحكمه قانون 
طبيعي، وأن هذا القانون إذا ما لم تنفيذه بدون احتكاك، فإنه سيعطي لكل عامل من 

 عامل".عوامل اإلنتاج كمية الثروة التي يخلقها هذا ال

ونظرية كالرك مستخرجة جزئيا من قانون الغلة المتناقضة، وإذا ما ظلت 
مقادير رأس مال المنتج، واألرض، والمهارات اإلدارية ثابتة مع إضافة العمل، فإن 
ناتج كل عامل إضافي سيتناقص، ألن حصة هذا العامل ستصبح أقل فأقل من 

يحصل كل عامل على أجر حقيقي المدخالت األخرة الموجودة، وينتهي األمر بأن 
مال )الذي ال يعني اآلن دي للعمل، ويعطي كالرك أيضا لرأسيساوي هذا الناتج الح 

األجور سوى المصانع، واآلالت ... الخ( ناتجا حديا متناقصا، ومع ذلك فقد يتم تعديل 
ن إجمالي األجور المدفوعة أحرة بين األفراد، كما يزعم أيضا من خالل المساومات ال

للعمال نتيجة لهذه االتفاقات تتجه ألن تكون مساوية لذلك الجزء من المنتج من 
الصناعة الذي يمكن نسبته إلى العمل ذاته، وتصدق نفس التقييمات بالنسبة لرأس 

لى الحد الذي ليس محل خالف، وبهذا مكن كالرك إالمال حتى أصبحت له اآلن قيمة 
النيوكالسيكيين أن يمدوا "نظرية القيمة" التي وضعوها إلى عوامل اإلنتاج االقتصاديين 

 كافة.

كما أن حقوق الملكية الخاصة مطلقة، وينبغي على الدولة أن تتولى حمايتها 
لتوزيع الدخل. ومادامت حقوق  وينبغي أال تتدخل الحكومة في "القوانين الطبيعية"

ه القوانين تحدد لكل األشخاص ما الذي قاموا الملكية الخاصة ال تواجه عوائق، فإن هذ
بإنتاجه بالتحديد، وفي نظام المنشأة الخاصة يكون تقسيم الدخل اإلجمالي من اإلنتاج 
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ن كل شخص يتلقى إلى أجور، وفوائد، وأرباح تقسيما متساويا وأخالقيا تماما، نظرا أل
هكذا، كان سيبتهج " و األجر" إلى الحد الذي يستحقه بالضبط، "وال شيء أكثر منه

ن إالتاجر المتقاعد الذي وصفه ديكنز "توماس جرادجرايند"، وطبقا لما يقوله كالرك، ف
توزيع الدخل والملكية وتجميعها إنما هو انعكاس للثراء الحدي للشخص في العملية 

 اإلنتاجية.

 المعجم 

A                                                                                 
 خفض

 تخفيض

 وفرة

 إشتراك

 مجرد

 متراك

 تراكم رأس المال

 شراء

 عقد تجاري 

 فعل اقتصادي 

Abaissement  

Abattement 

Abondant  

Abonnement  

Abstrait 

Accumulation 

Accumulation du capital 

Achat 

Acte de commerce 

Acte économique 
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 سهم رأس المال 

 سهم

 مساهم

 ط إقتصادينشا

 نشاط مالي

 مالئمة

 وكالة

 وكيل تجاري 

 عون محاسب

 وكيل مصرفي

 جبائيعون 

 وكيل أعمال

 وكيل تأمين

 عنصر إقتصادي 

 تخصيص أو توظيف أمثل

 غرامة

 اهتلك، استخمد

 استخماد، اهتالك، استهالك

 ملحق

Action de capital 

Action  

Actionnaire  

Activité économique 

Activité financière   

Adaptation 

Agence 

 Agent commercial 

Agent comptable 

Agent de change 

Agent de fisc 

Agent d’affaire 

Agent d’assurance 

Agent économique 

Allocation optimale  

Amende  

Amortir 

Amortissement 

Annexe 
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 تصاعدي، متصاعد 

 جمعية عامة

 جمعية عامة غير عادية 

 مساعدة 

 مساعدة اإلقتصادية أو المالية 

 التدقيق

 إستهالك ذاتي

 تسيير ذاتي

 إستقالل ذاتي  

 نقذيةسلطات 

 مزية مقارنة

 مزية مطلقة

 مال ممتلك

Ascendant 

Assemblée générale 

Assemblée générale extra-ordinaire  

Assistance  

Assistance économique ou financière 

Audit 

Auto-consommation 

Auto-gestion 

Autonomie  

Autorités monétaires 

Avantage comparatif 

Avantage absolu 

Avoir 

B 
 كراء

 كراء تجاري 

 كراء أرض زراعية

 ميزان/ حساب

Bail 

Bail commercial 

Bail à ferme 

Balance  
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 تجاري  ميزان

 بنك –مصرف 

 بنك أعمال

 قاعدة نقدية 

 ربح، كسب

 حاجة 

 أموال 

 حصيلة 

 سند، أذنية

 سندات الخزينة

 المقاطعة

 ميزانية

 ميزانية فرعية

Balance commerciale  

Banque 

Banque d’affaires 

Base  monétaire 

Bénéfice  

Besoin  

Biens 

Bilan 

Bon  

Bons du tresor 

Boycottage 

Budget 

Budget annexe 

 C 
 دفتر التحمالت

 صندوق الموازنة 

 صندوق اإليداع و التدبير

 الصندوق المغربي للمقاوالت

Cahier de charges 

Caisse de compensation 

Caisse de dépôts et de gestion 

Caisse marocaine des marchés 
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 صندوق تسهيالت ال

 أذينة، سند الصندوق 

 أمين الصندوق 

 قدرة اإلستيعاب

 طاقة فائضة 

 القدرة التمويلية

 أسمالالر 

 متداول رأسمال

 رأسمال ثابت

 رأسمال بشري 

 رأسمال إجتماعي

 صرف

 عمولة 

 القدرة التنافسية

 حساب جاري 

  منافسة

 عقد الشغل 

 مراقبة

 محدب

Facilités de caisse 

Bon de caisse 

Caissier 

Capacité d’absorption 

Capacité excédentaire 

Capacité de financement 

Capital 

Capital circulant 

Capital constant 

Capital human 

Capital social 

Change 

Commission 

Compétitivité 

Compte courant 

Concurrence 

Contrat de travail 

Contrôle  

Convexe  
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 مساهمة

 منحنى

 تكلفة

 دين

 أزمة

Cotisation  

Courbe 

Coût 

Créance 

Crise 

D 
 مدينية، باقي الحساب

 دفوع

 قرار

 تناقص

 خصم 

 عجز 

 عجز ميزاني

 عجز تجاري 

 إنكماش نقدي

 إنتداب، تفويض، إنابة

 إستقالة

 مناهج، مقاربة

Débit 

Décaissements 

Décision  

Décroissance 

Déduction  

Déficit 

Déficit budgétaire   

Déficit commercial 

Déflation  

Délégation  

Démission  

Démarche  
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 علم السكان 

 وديعة، إيداع

 وديعة ألجل

 وديعة تحت الطلب

 مصاريف

 دين

 الموجودات النقدية 

 على األسهمالعائدات 

 مذهب

Démographie  

Dépôt  

Dépôt à terme 

Dépôt à vue 

Dépenses  

Dette  

Disponibilités monétaires  

Dividendes  

Doctrine  

E 
 التبادل

 إنحراف معياري 

 عينة

 إستحقاق

 سلم األجور 

 اإلقتصاد السياسي 

 علم البيئة

 اإلقتصاد القياسي 

Echange 

Ecart-type 

Echantillon 

Echéance  

Echelle des salaires 

Economie politique 

Ecologie 

Econométrie 
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 إقتصاديون رادكاليون 

 أوراق تجارية

 فعالية

 مرونة

 إصدار النقود 

 إقتراض

 إلتزام

 تسجيل

 مقاولة

 إدخار 

 معادلة

 تعادل، تكافؤ

 محاولة

 نقود

 تقدير

 مقدر

 تقييم

 حدث

 فائض

Economistes radicaux   

Effets de commerce 

Efficacité  

Elasticité  

Emission de la monnaie 

Emprunt 

Engagement  

Enregistrement  

Entreprise  

Epargne  

Equation  

Equivalence 

Essai  

Espèces 

Estimation 

Estimateur   

Evaluation  

Evénement  

Excédent  
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 إعفاء

 توسع

 مقتطف من الحساب

Exonération  

Expansion  

Extrait de compte 

F 
 عامل

 عاملي 

 فاتورة

 إفالس

 إقطاع، إقطاعية 

 مزارعة

 التمويل

 مالية

 نظام الضرائب

 قابلية التكيف

 التموجات و التقلبات

 مؤسسة

 األصل التجاري 

 أرصدة 

Facteur 

Factoriel  

Facture 

Faillite  

Féodalisme  

Fermage 

Financement  

Finances  

Fiscalité  

Flexibilité  

Fluctuation  

Fondation 

Fonds de commerce 

Fonds  
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 قوة العمل 

 تكوين

 تموين

 مصاريف

 إنصهار، تشارك

Force de travail 

Formation  

Fournitures 

Frais 

Fusion  

G 

 

 ربح

 زيادة في قيمة الرأسمال 

 تشكيلية المنتوجات

 ضمان

 تبذير

 مسير

 تسيير، تدبير

 مركبات، مجاميع إقتصادية

 إضراب 

 شباك

Gain 

Gain du capital 

Gamme de produits 

Garantie  

Gaspillage  

Gérant  

Gestion  

Grandeur économique  

Grève   

Guichet  
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H 
 السكن 

 التجانس

 التاريخ

 متجانس

 خارج الحصيلة 

 فرضية 

Habitation  

Harmonique 

Histoire  

Homogène  

Hors bilan 

Hypothèse  

I 
 المثالية

 مطابق

 الهوية

 النقديالوهم  

 ضريبة

 فرض الضريبة

 تخصيص

 تضخم

 إرتياب

Idéalisme  

Identique  

Identité  

Illusion monétaire  

Impôt  

Imposition  

Imputation  

Inflation  

Incertitude  
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 عدم اإلنسجام 

 تقاطع

 مجال

 فردي 

 التعويض

 تصنيع

 معلومة

 المدخالت

 تفتيش

 الفائدة

 إندماج

 جرد

 إكتشاف، إختراع

 إستثمار

Incompatibilité  

Intersection  

Intervalle  

Impaire 

Indemnité 

Industrialisation  

Information  

Inputs  

Inspection  

Intérêt  

Intégration  

Inventaire  

Invention  

Investissement  

J 
 مقابل أو بدل الحضور 

 تمتع

 قاض

Jetons de présence 

Jouissance  

Juge  



 
59 

 

 حكم

 العدالة 

 القضائي  اإلجتهاد

Jugement  

Justice  

Jurisprudence  

K 
 سجل السلف 

 إنهيار مالي

 إنهيار برصي

Kalendrium  

Krach financier  

Krach boursier  

L 
 عالمة الجودة 

 دعه يمر - دعه يعمل

 إيجارة مع البيع

 تشريع مالي

 قانوني و شرعي

 كمبيالة

 سيولة

 خطي

 قانون 

Label de qualité 

Laisser faire - laisser passer 

Leasing  

Législation financière  

Légal   

Lettre de change  

Liquidité  

Linéaire  

Loi  
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 ترفيه

 كراء

 صراع الطبقات

Loisir 

Loyer 

Lutte des classes 

M 
 إقتصاد كلي 

 أغلبية

 اإلدارةفن  -تقنية التسيير

 تصنيع

 سلعة  -بضاعة

 سوق 

 سوق المنافسة الحرة و الكاملة 

 سوق اإلحتكار

 فن التسويق

 كتلة

 كتلة نقدية

 أسرة

 المذهب التجاري 

 إقتصاد جزئي  

Macro-économie  

Majorité 

Management   

Manufacturier 

Marchandise  

Marché  

Marché de concurrence pure et parfaite  

Marché de monopole  

Marketing  

  Masse 

Masse monétaire  

Ménage   

Mercantilisme  

Micro-économie 
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 تحديث

 نقص القيمة

 نقود 

  Modernité 

 Moins-values 

Monnaie 

N 
 أمة

 األمم المتحدة

 ضرورة

 سالب

 قابل للتفاوض و التداول 

 مفاوضة

 حالة حياد 

 خالص، صافي 

 مستوى المعيشة

 إسمي 

 عدد 

 عرف، مقياس، معيار

 مفهوم، مدلول

Nation  

Nations Unies 

Nécessité  

Négatif  

Négociable  

Négociation  

Neutralité  

Net 

Niveau de vie 

Nominal 

Nombre 

Norme 

Notion 

 



 
62 

 

O 
 تنظيم 

 قانون تنظيمي

 فتح إعتماد

 مخرجات

 أدوات 

Organisation  

Loi organique 

Ouverture de crédit 

Output 

Outils  

P 
 أداء، دفع 

 ورقة تجارية 

 زوجي  

 متوازي 

 مساهمات

 خصوم، الديون 

 المهنيةضريبة 

 تركة، ملك

 جزاء، عقوبة

 القباضة 

Paiement  

Papier commercial  

Paire 

Parallèle  

Participations 

Passif 

Patente 

Patrimoine  

Pénalité  

Perception  
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 نجاعة 

 دوري 

 رخصة 

 شخص معنوي 

 خسائر

 الطبيعيون 

 الناتج الداخلي الخام  

 الناتج الوطني الخام  

 تصميم

 تخطيط

 كاملة  عمالة

 فائض القيمة

 قدرة شرائية

 سعر

 إحتماالت

 مسلسل، سيرورة

 مشروع

 رخاء، اإلزدهار

 إشهار

Performance  

Périodique  

Permis 

Personne morale  

Pertes  

Physiocrates  

Produit intérieur brut )PIB( 

Produit national brut (PNB) 

Plan 

Planification  

Plein emploi 

Plus-value 

Pouvoir d’achat 

Prix  

Probabilités 

Processus 

Projet 

Prospérité  

Publicité  
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Q 
 تأهيل

 جودة، صفة 

 التقدير الكمي

 كمي

 شبه عقد 

 شبه النقود

 إستمارة

Qualification  

Qualité 

Quantification 

Quantitatif 

Quasi-contrat 

Quasi-monnaie 

Questionnaire  

R 
 تخفيض

 نسبة

 ترشيد التسيير

 تقديم الحسابات

 تخفيض

 وكالة

 نظام

 جهة

Rabais 

Ratio  

Rationalisation de la gestion  

Reddition des comptes 

Réduction   

Régie  

Régime  

Région  
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 الجهوية

 النظام الداخلي 

 إنطالقة إقتصادية 

 ريع

 شبكة

 الباقي 

 البشرية  موارد

 نتيجة صافية

 دخل 

Régionalisation  

Règlement intérieur 

Relance économique  

Rente 

Réseau  

Résidu  

Ressources humaines  

Résultat net 

Revenu 

S 
 شركة ذات المسؤولية المحدودة  

 األجر

 أجر الكفاف 

 أجر إسمي 

 إشباع 

 شركة مجهولة اإلسم

 رصيد

 عمالة ناقصة 

S.A.R.L 

Salaire  

Salaire de subsistance 

Salaire nominal  

Satiété  

Société anonyme  

Solde  

Sous-emploi 
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 قلة اإلنتاج

 مقاولة من الباطن إستصناع 

 كساد، ركود

 إحصاء

 نظام أساسي

 إشتراط

 مخزون 

 بنية إقتصادية

 إعانة، مساعدة 

 نجاح

 متتالي

 فائض

 ةنقاب

 نظام إقتصادي

Sous-production 

Sous-traitance  

Stagnation  

Statistique  

Statut  

Stipulation  

Stock  

Structure économique  

Subvention  

Succès  

Successif  

Surplus  

Syndicat 

Système économique  

T 
 جدول 

 تسعيرة

 سعر الفائدة

Tableau  

Tarif  

Taux d’intérêt  
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 نسبة النمو

 ضريبة

 شهادة

 محاولة

 مدة

 إختبار الفروض 

 النظرية

 سحب

 صاحب حساب في البنك

 معالجة

 تحويل

 معاملة، صفقة

 عمل

 الخزينة

 المحكمة

 نمطية

Taux de croissance 

Taxe  

Témoignage 

Tentative  

Terme 

Test d’hypothèses 

Théorie  

Tirage  

Titulaire d’un compte bancaire  

Traitement 

Transfert  

Transaction  

Travail 

Trésor  

Tribunal  

Typologie  

U 
 Union إتحاد
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 وحدانية

 كوني

 إتحاد إقتصادي 

 وحدة نقدية

 جامعة

 إستعجال

 صندوق 

 إستعمال

 منفعة

 المنفعة الحدية 

 ميثالية، طوباوية 

Unicité  

Universel 

Union économique  

Unité monétaire 

Université 

Urgence  

Urne  

Usage 

Utilité  

Utilité marginale  

Utopie  

V 
 مزاولة العمل بشكل مؤقت

 قيمة

 قيمة مضافة 

 قيمة متوسطة

 قيمة صافية 

 صحة 

Vacation  

Valeur 

Valeur ajoutée  

Valeur moyenne 

Valeur nette  

Validité  
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 تثمين

 تغيير

 متجه

 بيع

 التدقيق

 دفع

 عمودي

 تحويل

 ضحية

 صوت إستشاري 

 اإلرادة

Valorisation  

Variabilité  

Vecteur 

Vente 

Vérification  

Versement  

Vertical  

Virement  

Victime  

Voix consultative  

Volonté 

W 
  Warrant الرهن او الخزن سند 

X 

 
  Xénophobie العنصرية
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Z 
 منطقة التجارة الحرة

 منطقة جمركية

 منطقة حّرة

 منطقة الحدود

 منطقة محايدة

 المنطقة اإلقتصادية الخالصة 

 منطقة صناعية

 منطقة نقدية

Zone de libre échange 

Zone douanière  

Zone Franche  

Zone frontière  

Zone neutre 

Zone économique exclusive  

Zone industrielle  

Zone monétaire  

 

 


