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المراجع

 لبيب شقري اريخ للكر لالقتصردي ،دلي هنضة مص للطبرعة وللنش وللتوزخع.1988 ،
 فؤلد لملروي مدخل لديلسة لالقتصرد للسيرسي حمرض لت يف للنظ خرت لالقتصردخة.
 جون كنيت جرلربخت ،اريخ للكر لالقتصردي "لملرضي صوية لحلرض " ،ا مجة أمحد فؤلد بليع وإمسرعيل صربي عبد لهلل ،جملة
عرمل لملع فة عدد .2000 ،261
 لمل غ دددي حمو ددد و س دد،يل لملعط ددي ،مق دددمرت يف علد د لالقتص ددرد ،للرت ددرأل ل،وم ،مطبع ددة دلي للنشد د لملد بي ددة ،لل دددلي للبيض ددر ،
.1994
أمحد للسورن ،موجز اريخ لملذلهب وللنظ لالقتصردخ ة ،مطبعة لجلرمعة للسويخة ،للطبعة للثرنية.1955 ،
 ف لنسول بردخه ،اريخ للعول ،ا مجة غني عبدون ،م لجعة حمود عطر  ،جمووعة لخرتنر لك ،أسبوعية برللدرت للعرملية.
 A.ANIKINE, la jeunesse d'une science , La pensée économique avant MARX,
éd.du progrès Moscou,1975.
 Le Point Références ,Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Hayek…., Grands
Débats De L'économie, les textes fondamentaux, avec Olivier Blanchard et autres,
mai-juin-juillet 2019.
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المحاور
 المرحلة األولى  :مرحلة ما قبل إنشاء االقتصاد كعلم قائم الذات

①  الفكر االقتصادي في العصور القديمة
سنكز فيه على للكر لالقتصردي عند لليونرن ولل ومرن خرصة مع أفالطون و أيسطو هذل دون أن هنول مر جر
يف لحلضريلت للقدمية ،خرصة للبربلية مع محويليب و لحلضرية للك عونية لملص خة و حضرية للصني.

②  الفكر االقتصادي في العصر الوسيط
الفكر االقتصادي في العصور الوسطى عند الغرب :المدرسيون
 الفكر االقتصادي العربي اإلسالمي :من للق ن  7م إىل للق ن  16م سنكز على مكر خن م،وني مهر
(لبن خلدون و لملق خزي ).
 الفكر االقتصادي المركنتيلي :خالم لمل حلة لملكنتيلية هذه لمل حلة لملع وفة برلكر لالقتصردي لدى
للتجريخني سو نعطي لاللة أمثلة.
 بالنسبة لنموذج إسبانيا :سنكز على لملكنتيلية للنقدخة
 بالنسبة لنموذج فرنسا :سنكز على هنج كولبري
 بالنسبة لنموذج إنجلترا :سنكز على لملكنتيلية للتجريخة
 المرحلة الثانية  :مرحلة نشأة و تطور هذا العلم

①  الفيزيوقراطية  :للطبيعيون.
②  المدرسة الكالسيكية  :للتقليدخون سنكز يف هذه لمل حلة على لالث يولد وه ( آدم مسيت )
و(دلفيد يخرريدو) و( اومرس مرلتس )
③  المدرسة االشتراكية  :للكر لالقتصردي لالشرتلكي مع كريم مريكس أو لملديسة لملريكسية عول قوة
للعول
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④  المدرسة الكالسيكية الحديثة لليت جر ت يف للثلث ل،خري من للق ن  19م .جر ت هذه لمل حلة من
أجل اثبيت للكر للليربليل ،وسو نتط ق يف هذل للعنص إىل  3يولد هلذه لملدليس؛ أي لالث جرمعرت
 جرمعة لوزلن أو مر خسوى برملديسة للسوخس خة
 جرمعة فيينر أي لجلرمعة للنوسروخة
 جرمعة كرمربدج أي لجلرمعة لإلجنليزخة
⑤  المدرسة الكينزية هذه ل،خرية لليت اعترب نظ خرهتر مبثربة لوية يف اريخ للكر لالقتصردي نظ ل ملر جر ت
من لنقسرمرت على مستوى لملن،ج و على مستوى للتحليل لالقتصردي و أخضر على مستوى للسيرسة لالقتصردخة.
⑥  نظرة عامة عن النظريات االقتصادية الحديثة
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تقديم
ال نسدتطيع يف ادريخ للكرد لالقتصدردي أن حنددد بشدرل قددرطع مد

،د هدذل للتكردري ،و برلتدريل ال ميرننددر

حتدخدد بدلخددة هددذل للتكرددري لددى للشددعوأل للقدميددة .إال أن هددذل ال ميندع مددن للقددوم ،بد ن لإلنسدرن يف الددك للعصددوي قددد
اعد

لظدوله ميرددن أن نسددوي،ر بلدددة للعصد لحلرضد بددرلظوله لالقتصددردخة ،و مددن لملد ج أن إنسددرن الددك للعصددوي

قددد حددروم ف ،د الددك للظ دوله و اكسددريهر ب فرددريه للدديت ابدددو لنددر حسددب مقددرخيس و معددرخري عص د نر أفرددريل أوليددة أو
بدلئيددة .و مددن هنددر ميرددن اس دوية الددك لد،ددودلت للدديت قددرم فددر يف جمددرم للتكسددري و للك ،د لتلددك للظ دوله (ب فرددري
لقتصددردخة) ،و مددن لمتوددل أندده قددد ا اددب علددى هددذه ل،فرددري لالقتصددردخة (سددلو لقتصددردي) وأمنددرم مددن (لملعتقدددلت
لالقتص د ددردخة) .و لرد د ددن ال خسد د ددتطيع للبرح د ددث أن خطل د د د علد د ددى الد د ددك ل،فر د ددري لالقتصد د ددردخة مصد د ددطل (للنظ خد د ددرت
لالقتصردخة)، ،ن معظ مر سجله للقددمر مدن أفردري متعلقدة برالقتصدرد جدر يف جمووعدرت مدن للتشد خع أو للتعدرلي
للدخنيددة أو ل،ولم د ل،خالقيددة اش د خعرت محددويليب  -ابددردم للسددلع يف للعص د للسددرب للتددريخ لملرتددوأل يف لحلضددرية
لملص د خة و للبربليددة  )...غددري أن مددر سددب ذك د ه ،مل خرددن ليصددل إىل نظ خددة لقتصددردخة مبك،وم،ددر لملتدددلوم بددني دليس دي
للعلوم لالقتصردخة ،وإمنر ميرن أن خطل علي،ر فقط أفرريل لقتصردخة.
و لإلملرم فذل لملوضوع ختوجب علينر أن نك ق بني لالث مكرهي أسرسية ،وهي
التاريخ االقتصادي  -تاريخ الفكر االقتصادي  -تاريخ علم االقتصاد
قبل للتط ق هلذه لملكرهي  ،ختطلب ل،م لل جوع إىل ل،صدل لللددوي و لالشدتقرقي الصدطال " لالقتصدرد" ،وذلدك
مدع "أيسدطو"

ف،دذل لللكد مكدب مدن عنصد خن مهدر كلوديت " "oikosللديت اعد لملندزم و " " nomosللديت اعد

للقرنون ،للشي للذي خؤدي إىل إعطر لالقتصرد مدلوم "عل للقولنني لالقتصرد لملنزيل ".
وبعد هذل للتع خف لالصطالحي ،سن جع إذل إىل ش لملكرهي للثاللة للسرلكة للذك
 التاااريخ االقتصااادي

خ،ددت بظ د و لإلنتددرج ومدددى اطويهددر يف لدتوددع وشددرل للتنظددي للقددرنوق للعالقددرت

لالقتصردخة .
 تااريخ الفكار االقتصاادي خ،دت بتدريخ ل،فردري و لطدولط للديت صدردفت أو اصدرد لإلنسدرن يف أمدوي حيرادده
لالقتصددردخة ،ومددن بين،ددر بعددال لملشددرالت ول،زمددرت  ،ممددر خطد "لملشددرالت لالقتصددردخة" ،لددذل خبحددث لإلنسددرن يف
أفرريه حلل هذه ل،زمرت ،أو لحلد من،ر ،وهذل مر خطل عليه بد " للكر لالقتصردي".
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 تاريخ علم االقتصاد خ،ت برلبحث يف اطوي للتحليل لالقتصردي سدول اعلد ل،مد بتطدوي نظ خدرت قرئودة أو
،وي أخ ى جدخدة ،كور خ،ت كذلك ،بديلسة ل،سرليب و للوسرئل للتحق من صحة هدذه للنظ خدرت ولختبريهدر.
ف،ددذل للك د ع " ا ددريخ عل د لالقتص ددرد" ح دددخث نس ددبير ،وال ختجددروز عو د ه م ددرئيت ( )200س ددنة عل ددى عر ددس للت ددريخ
لالقتصردي للذي خبقى م ابطر بوجود لإلنسرن منذ بدلخة لطل  .أمر اريخ للكرد لالقتصدردي ،ف،دو مد ابط بر،فردري
لليت أاى فر لإلنسرن للتدلب على للظ و و لملشرالت لليت م ت به منذ بدلخة حيراه.
 ما الغاية من دراسة النظريات االقتصادية أو تاريخ الفكراالقتصادي :
 أوال  :ال ميرن ف ،للنظ خرت لالقتصردخة لحلدخثة ،دون ف ،للنظ خرت و لآليل للسربقة .
 ثانيا لستيحر وكسب إضرفرت مع فية جدخدة لالقتصرد من خالم ديلستنر لتريخ للكر لالقتصردي.
 سنتورن من مع فة للرثري عن ط ق للتكرري لإلنسرق يف لحلضريلت للسربقة.
 ف ،د للوقددرئع لالقتصددردخة مددن للنرحيددة للتري يددة ،م د نش د ت للنظ خددرت لالقتصددردخة ؟ أو م د اطددويت؟ مددن أاددى
فر؟...
وهددي معطيددرت م،وددة مددن لجلرنددب للتددري ي، ،هندر استحضد لنددر مد و كيددف نشد ت بعددال لإلشددررالت للدديت مد ت
من،ر لدتوعرت للسربقة.
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حظ موفق للجميع
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