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 :أهم عناوين االقتصاد السياسي

زها ن إجياهمة ُُيكؤالت مو تساأتستدعي دراسة االقتصاد السياسي من املُقبل عليها التوقف عند عّدة نقاط 

 ابآلتية:

 ؟دراسة علم االقتصاددواعي ما هي  -

 هل االقتصاد علم أم ال ؟ -

 ؟ قانون يف حقيقته هل االقتصاد -

 ؟ما هو غرض علم االقتصاد -

 ؟االقتصادعلم ما هو التعريف األقرب ل -

 لة علم االقتصاد ابلعلوم األخرى؟صما  -

 :اآليت عن هذه التساؤالت وفقاً للرتتيبوعليه فإننا سنتوىل يف هذه احملاضرة اإلجابة 

 :دواعي دراسة علم االقتصاد :أوالا 

 ُُيكن تلخيص األسباب الداعية إىل دراسة علم االقتصاد ابآلتية:

قوانني ر الكشف عن الاتقه أمعذ على ألنه أيخ ا ،وثيق ا  ارتباطصاد ابإلنسان واجملتمع البشري قتارتباط علم اال -ا 

 .م العالقة بني األفرادواملبادئ اليت حتك

اليات أثري على الفعلتها التلمجتمع وحماو لخل الدولة ومؤسساهتا يف خمتلف األنظمة يف احلياة االقتصادية د  ت   -ب

 .اليت جتري يف الوحدات اإلنتاجية

 .ن الدولملعديد لالدول وتردي األوضاع االقتصادية ادي بني لتقدم االقتصاالتباين يف مستوى  -ج



 المحاضرة األولى -قتصاد سياسيا                                                                                                                            

  
 

3 

 .أظهر احلاجة إىل مزيد من الدراسات االقتصادية كل ذلك  

 :سبب تسمية االقتصاد السياسي هبذا االسم

حديد معامل صدره لتتاب أتعود التسمية إىل الكاتب الفرنسي أنطوان دي مونكريتيان عندما جعلها عنوان لك

 .اوزايدة ثروهت ةء الدولغناإل هتا وهكذا أصبح االقتصاد أسلوبلزايدة ثرو السياسة اليت جيب أن تتبعها الدولة 

 هل االقتصاد علم أم ال ؟: نياا اث

 :لما هو العم أوالً  نعرف أنال بد لنا فعلماً أم ال  االقتصادأردان معرفة ما إذا كان  إذا

  .اً لمالقتصاد ع  يكون ا روط حىتابلتايل ال بد من توافر ش ،ل إىل فهم الواقع عن طريق العقلهو التوص :العلمف

 ؟ لماا يكون ع  حىت  قتصاداالفر يف اا هي الشروط اليت جيب أن تتو م :سؤال

 .وافر مصطلحات لغوية دقيقة ومتفق عليهات -1

 .يف البحث واالستنتاج املوضوعية -2

 .قواننيالتوصل إىل  -3

 :سنناقشها ابلرتتيب اليت هذه الشروط فهل تتوفر يف املعرفة االقتصادية

 :حات لغوية ودقيقةتوافر مصطل -1

االقتصادية  صطلحاتيف امل إن الدراسات االقتصادية تفتقر إىل املصطلحات الدقيقة فكثريًا ما نصادف غموض 

عترب حجة على ذه ال تهولكن  تستخدم يف العلوم األخرىوال يتوفر فيها الدقة اليت جندها يف املصطلحات اليت 

 .لحاهتمصيف مصطد وتو االقتصادي لتحدي عدم علمية االقتصاد بقدر ما يعترب دافعاً للقائمني عن الفكر

 على القوانني االقتصادية وكل نياديهناك اختالف كبري بني االقتص :املوضوعية يف األحباث االقتصادية -2
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  :لسببنيذلك يعود 

 .ثهحث حيدد جماالً لنشاطه وطريقة حبحث يف كل شيء فكل ابال ميكن لباحث منفرد أن يب -آ

ثه انتج عن يكون حب ر مبجتمعه فالوجمتمعه وابلتايل فهو يتأث نتاج بيئة وطبقتهن كل اقتصادي هو من إ -ب

 .استقراء صحيح للحوادث والوقائع الذي يوصله لنتائج صحيحة

 ؟ عدد عوامل االختالف بني االقتصاديني :سؤال

العلوم  كلد يف  ختالف موجو ولكن اال ،داالختالف نتيجة نزاع على األهداف االجتماعية لعلم االقتصا -آ

 .وابإلمكان فهمه بني االقتصاديني

ن إىل قتصاديو نظر اال زالته إذا ماكن إوهذا االختالف مي ،يكون االختالف على حادثة اقتصادية معينة نأ -ب

  وإمعان. بتجرد ةاحلادث

إذا ما ه ل  حن السهل موهذا النوع من االختالف  ،د يكون االختالف انتج عن أخطاء يف احملاكمة العقليةق -ج

 .ل الطرفان إبمكانية اخلطأ وأبنه مظهر إنساين حمتمل الوقوعقب  

 :التوصل إىل قوانني -3

 عدد خصائص الظواهر االقتصادية ؟ :سؤال

دثة أن نستعيد حا املتعذر بوضوح عن الظاهرة الطبيعية فهي جتري يف الزمن ومن تتميز الظاهرة االقتصادية -أ

 .ربياقتصادية وإخضاعها للتحليل املخ

لنسبة للظاهرة حيدث اب ني كماالضروري أن يتم تغيريها بتدرج معفليس من  :قتصادية متقطعةالظاهرة اال -ب

 .الطبيعية
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 ىل زايدة طوهلاإ ذلك دييؤ س لكفإن  ذ درجة حرارة قطعة احلديد بنسبة معينة إذا ما رفعنا يف الفيزايء  :مثال

ن من الضروري أ عينة ليسمنسبة  يف مستوى السعر بإن أي تغري  ة فابلنسبة للظاهرة االقتصادي أما، بنفس النسبة

 . يف الطلب أو العرض بنفس النسبةتغرييقابله 

 .نفسانية فاته فهيصبه وتكتسب  الظاهرة االقتصادية لصيقة ابإلنسان فهو يدخل فيها ولذلك فهي تتأثر -جـ 

ن الظواهر علقانون اصفة  دفع البعض إىل نفي فكل هذه الفروق بني الظواهر االقتصادية والظواهر الطبيعية

 .االقتصادية

 .صاديةقوانني اقتمن الولكن البعض أكد على أن االقتصاد السياسي علم يقوم على جمموعة 

 ما هي األسباب اليت دعت للقول بوجود قوانني اقتصادية ؟ :سؤال

 سهالوقائع وندر ن هذه امد شيء ر   ن جنكن أميكن فهمه ببساطة فمن املمن الواقع االقتصادي واقع معقد وال إ -أ

 .مما يولد لدينا قانون اقتصاديونضع هلا عالقة بني ظاهرتني 

قة حت مطب  وانني أصبققد فرضت التجربة بعض القوانني العامة اليت ال ميكن أن نناقش يف صحتها فهناك ل -ب

 .كل املراحليف  يف كل البلدان و 

 .من اإلنتاجية فهذا قانون لكل زمان ومكان تقسيم العمل يؤدي إىل الرفع :مثال

 .إلحصاءن االقتصاد يستعني بعلوم ال تناقش أبداً صبغتها العلمية كالرايضيات واإ -ج

 ما هي أنواع القوانني االقتصادية؟ :سؤال

 .وانني منطقية وتقوم على املالحظة واالستنتاج الفكرينيق -ا

 :اتن العالقممي واإلحصائي وهذه القوانني تشرح نوعني وانني إحصائية وتعتمد على التحليل الكق -ب

واألجور هي عالقة تبعية فنقول لكل قيمة يف األسعار هناك قيمة يف فالعالقة بني األسعار  :عالقات تبعية -1
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 .األجور
 .من احملتمل أن حيدث حتول يف األجورار أي كل حتول يف األسع :عالقات حمتملة -2

 انني االقتصادية ؟ما هي خصائص القو  :سؤال

 :يةيه الوقائع االقتصادفعتبار الزمن الذي حدثت هنا أتخذ بعني االأي أ سببية -1

رتفاع ظاهرة اف ي السبب،ه زايدة الطلبقد تكون  ،ذا ارتفعتندرس ملافإننا األسعار  عندما ترتفع  مثال:

  .يبسب قانون القانون االقتصادي فإن   لب وابلتايلاألسعار سببها زايدة الط

 .ق القانون االقتصادي عدد من الشروطأي أنه جيب لتحق :مشروطة -2

ولكن هناك  ،مةاألنظيع هناك قوانني عامة جلمففالقوانني االقتصادية متصلة ابلنظام االقتصادي  :نسبية -3

 ابلنظامية خاص ن العفو قانو  ابلنظام االشرتاكي بينما خاص جيةة بكل نظام اقتصادي فقانون املنهاقوانني خاص

 .الرأمسايل

 :احتمالية -4

 .فال يوجد شيء مؤكد يف االقتصاد 

 ما هي وظيفة القانون االقتصادي ؟ 

 .اديةالقتصافيما سيحدث يف املستقبل من ظواهر اقتصادية وأداة لعالج املساوئ  ؤأداة للتنب

 :غرض علم االقتصاد وتعريفه :رابعاا 

 صاد ؟علل عدم وجود تعريف واحد لعلم االقت :سؤال

ختلفوا يف لتايل اد وابألن كل ابحث يبحث يف علم االقتصاد من حيث الغرض فاختلفوا يف غرض علم االقتصا

 .التعريف
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 :حتديد غرض علم االقتصاد وتعريفهاالجتاهات يف * 

 أوالا: التحديد املادي لغرض علم االقتصاد: 

فاهية لفرد إىل الر اب لوصوللملثلى معرفة الطريقة ا هوصاديني إىل أن غرض علم االقتصاد زمرة كبرية من االقت تذهب

  .حلاجة اإلنسانيةاإلشباع الفرد و  ءنااملادية وإلغ

نشطة كثري من األهناك  فتصادية االق يقول نقاد هذا االجتاه إىل أن هذه الطريقة ال تستوعب مجيع الفعاليات :النقد

 .ال أهنا ال تؤدي إىل نتائج ماديةتعترب اقتصادية إ

 .عمل الفالح :على العمل الذي يؤدي إىل نتائج ماديةل مثا

 ه طاملا أنه الصل عليحيلذي ر األجر افس  فكيف ن عمل احلالق :يؤدي إىل نتائج مادية ال على العمل الذيمثال 

 .يؤدي إىل نتائج مادية

دد :االقتصاد على أساس التبادل علم حتديد غرض :اثنياا  صاد على أساس االقتلم عغرض  إن هذا االجتاه حيح

يتخلى يت ات التبادل السة عمليه دراأبن :فون االقتصاد السياسيالقائم بني األفراد يف اجملتمع ولذلك يعر   التبادل 

مليات األخذ د على عالقتصااعلم ولذلك يقصرون  ،الفرد مبوجبها عما يف حوزته ليحصل ابملقابل على ما حيتاجه

 .والعطاء

من  لذي ينتج لنفسهاالفرد   عمليف حتديد غرض علم االقتصاد ال خيلوا من القصور فمثالً  ن هذا االجتاهإ :النقد

 .أرضه هو عمل اقتصادي دون أن خيضع إنتاجه للتبادل

أبنه العلم الذي ف علم االقتصاد عر  ن هذا االجتاه يح إ :حتديد غرض علم االقتصاد على أساس الندرة :اثلثاا 

فاإلنسان جيد نفسه أمام سيل جارف من احلاجات والرغبات  ،ندرة األرزاق يبحث عن الوسائل اليت حتد من
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ول دون حصوله على هذه احلاجات والرغبات فهو ال يستطيع تلبية مجيع حاجاته يف ئق حتوابملقابل يصطدم بعوا

  :وقت واحد ولكن السؤال

 ؟وحتول دون تلبية حاجاته  نما هي العراقيل اليت تواجه اإلنسا -

ما أن اإلنسان إن واحد فآمن كل شيء يف  ستفيدفال يستطيع اإلنسان أن ي :ود العضوية والسيكولوجيةاحلد -أ

 .أيكل أو يتعلم فال يستطيع أن أيكل ويتعلم يف حلظة واحدة

ته وذلك بسبب ليب حاجاتفال يستطيع اإلنسان أن ميلك كافة الوسائل اليت  :ازة الوسائلالقدرة على حي -ب
  .ئلندرة هذه الوسا

 .لقادمةة وعليه أن يدخر ما يستطيع ألايمه احلياة اإلنسان بداية وهناي :حدود الزمان -ج

 .مكان وتكون اندرة يف مكان آخر فقد تفيض األرزاق بكثرة يف :حدود املكان -ء

ى حاجة حلصول علابيل ن الندرة يف األرزاق تفرض على اإلنسان أن خيتار بينها فيضحي حباجة يف سإ -ـه
 .ىأخر 

 ف املورد االقتصادي ؟ عرّ  :سؤال
 .شكل مباشر أو غري مباشر بهو الشيء القابل لتلبية حاجة إنسانية سواءً 

 ف احلاجة االقتصادية ؟عرّ  :سؤال
 .الشيء ة ذلكهي الرغبة يف احلصول على شيء معني تلبية لشعور معني مع توافر القدرة عن حياز 

  عدد وسائل الكفاح ضد الندرة ؟ :هام سؤال
 .فضليتها ابلنسبة لهفعلى اإلنسان أن يرتب حاجاته وفقاً أل :االختيار -1
 بد من نقل ولذلك ال رزاق متباينة ابلنسبة ألماكن تواجد أصحاب احلاجاتفاأل :تكييف توزيع األرزاق-2

  .حلاجاتاهذه  هذه األرزاق إىل أماكن أصحاب احلاجات أو أن ينتقل صاحب احلاجة إىل مكان وفرة
لع قابلة اىل سا سان بتحويلهام وابلتايل ال بد من أن يقوم اإلنفاملواد موجودة بشكل خ :اإلنتاج -3
 .ستهالكلال

باع ابل إلشىل شكل قا اجةشباع احلإلبتحويل املوارد من شكل غري قابل هو جهد بشري يتمثل  :تعريف اإلنتاج
 .ةجاحلا
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كلني قسم يذهب تم على شقل إىل التوزيع والتوزيع يعملية اإلنتاج ننت بعد أن تتم  التوزيع والتبادل -4
 .فراد األلعناصر اإلنتاج كأجور العمال وقسم يذهب إىل السوق للبيع والشراء والتبادل بني

 .لتجزئة للسلع املنتجةفوري أو ابهو عملية إفناء  :تعريفه :االستهالك -5
  :ة (ات االجتماعيماعي ) علم العالقحتديد غرض االقتصاد على أساس اجت :رابعاا 
ارسون نشاطهم ميعندما  ألفراداالعالقات املتولدة بني  أصحاب هذا االجتاه أن غرض علم االقتصاد هو دراسةيرى 

 .االقتصادي ويعملون على تلبية حاجاهتم
 تعالقا ي أصالً هتصادية االق لون أن العالقاتوأهم علماء هذا االجتاه هم االشرتاكيون املاركسيون الذين يقو 

 .اجتماعية
رتبط ط اإلنساين امله النشاجأو  عىن مبختلفالعلم الذي يح أبن ه:  علم االقتصاد السياسي وأخرياا ُُيكن تعريف

 .لنشاطهلذا ا رافقةاالقتصادية املر الظواهر فس   وال االقتصادية وابلقوانني العلمية اليت تح ابألم
 :صلة علم االقتصاد ابلعلوم األخرى :خامساا 
  :علم االقتصاد ابإلحصاء والرايضياتعالقة  -1

 :ن علم اإلحصاء مرتبط بعلم االقتصادإ -
تعترب و  شكل سهلها ويعرضها بخمتلف الظواهر ويلخص فعلم اإلحصاء يعمل على مجع البياانت الكمية عن -آ

 .اديةالقتصهذه البياانت اخلاصة ابلظواهر االقتصادية من أهم أسس بناء وتفسري النظرايت ا
إلحصاء ابقتصاد صلة اال جيعلأسلوب التخطيط االقتصادي من قبل غالبية الدول يف العامل  تبين أن ماك  –ب 

 .تزداد وتقوى
  .دقيقةئية واقعية و ة دون أن يكون هناك بياانت إحصافر خطة اقتصادية سليمميكن أن تتو ال  -ج
  :تربابلنسبة للرايضيات وعالقتها بعلم االقتصاد فعلم الرايضيات يع أما -
  .لوسيلة الستخدام اإلحصاء وما يقدمه من معلومات يف الدراسات االقتصاديةا -أ

 .جز وموحدضيات الباحث االقتصادي بطرق لشرح وعرض التحليل االقتصادي بقالب مو ويزود الراي -ب
 .حثضيات أداة هامة للبحث والربهنة على صحة الفروض اليت خيتارها الباوتعترب الراي -ج
ملستقبل ايف  ورهاسم خطوات تطن فهم حاضر الظاهرة االقتصادية ور إ :علم االقتصاد التاريخ عالقة -2

 .العصور لى مريها من خالل البحث يف التطورات اليت أصابت علم االقتصاد عضيتطلب اإلملام مبا
واقعة اكتشاف ب ن نعلمأر دون من العسري أن نفهم أسباب ارتفاع األسعار يف أوراب يف القرن السادس عش :مثال

 .أمريكا والعثور على الذهب فيها
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ي نشاط االقتصادطيط الالقتصاد يف ختتربز أمهية اجلغرافيا ابلنسبة ل :عالقة علم االقتصاد ابجلغرافيا -3
د االقتصادية  املوار  ة مننوعية معينلى األرض يتميز بوجود حجم معني و ووضع اخلطط املكانية ألن كل مكان ع

 .ا املكانباين هذية بتتتباين األنشطة االقتصاديتميز بظروف إقليمية ومناخية معينة و  انكما أن كل مك
ات أن الدراس ذلك جندالدوافع لث و أثر النشاط االقتصادي ابلبواعيت :عالقة علم االقتصاد بعلم النفس -4

ية هلا اجلماعلفردية و الدوافع ااسة ا أن در الدوافع االقتصادية حتظى ابهتمام كبري كمالنفسية اليت هتتم ابلبواعث و 
 .أمهية كبرية يف التحليل االقتصادي احلديث

ة فدراسة الجتماعياختلف الظروف إن تصرفات األفراد تتأثر مب :عالقة علم االقتصاد بعلم االجتماع -5
 .ادالقتصظروف البيئة االجتماعية املؤثرة يف تصرفات األفراد ذات أمهية كربى يف جمال ا

ن ممن العالقات  نهم نوعادية تولد بيإن ممارسة األفراد لألنشطة االقتص :م االقتصاد ابلقانونعالقة عل -6

 م هذهينظ  سم و انون لري يت القالعالقات فيأ ابلتايل ال بد من تنظيم هذه.إخل و ..شراء و ملكية و إجياربيع و 

 .العالقات

فصل تالقواعد اليت  ون ليضع القانمات متعددة فيأيترب العمل ترتب على الطرفني التزاو العالقة بني العامل  مثال:

 .رب العملالنزاعات اليت تظهر بني العامل و يف 

رسم يت تح لدولة اللاالقتصادية  إن اخلطة االقتصادية تعكس السياسة :عالقة علم االقتصاد ابلسياسة -7

د تعبري مركز االقتصااسة فالسين هناك صلة وثيقة بني االقتصاد و كما إ  ،يةلتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماع

 .أن ينعكس يف صورة تصرفات اقتصاديةمن للسياسة فأي تصرف سياسي للدولة ال بد 

 مىت يكون املال اقتصادي؟مىت يكون املال حر و سؤال: 

 .ال بدفع الثمن هو اقتصادياحلصول عليه إكل مال ال نستطيع -

 .حرول عليه دون دفع الثمن هو مال كل مال نستطيع احلص-

 :مثال
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 .املاء يف وادي النيل متوفر لذلك هو مال حر -

إال بدفع  صول عليهاحللصعب افمن  بندرة  ) أي موجود(أما املاء يف السعودية هو مال اقتصادي ألنه متوفر -

 .الثمن

 انتهت احملاضرة


