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.مرحلة الرأسمالیة التجاریة و مرحلة الرأسمالیة الصناعیة. مرحلي

)1(ین ـ الرأسمالیة التجاریة و الفكر االقتصادي للتجاری1

.شرح مفصل إلى ھذه المرحلة 

:الرأسمال التجاري و تطوره 1.1

الرأسمالیة،في الحقیقة أقدم من طریقة اإلنتاج التجاري،الرأسمال 

.یا المال تاریخ

.

. على نوع اإلنتاج 

. و في یده ترتكز عملیات الشراء و البیع . حركة السلع 

نقود التجاریة في التخلي عن النقود أوال في سبیل السلع ، ثم التخلي عن السلع في مقابل النقود 

  سلعة نقود
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__________________________________________

(1) le capitalisme commercial et la pensée économique

mercantiliste.

النظریة االقتصادیة والتحلیل االقتصادي 

:ـ النظریة االقتصادیة والتحلیل االقتصادي 6

اءھو إلقبما معناه،MALINUAUDإن ھدف النظریة كما یقول 

. الظواھر في العالم الحقیقي 

.عقالنیا 
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ولكن نظرا لتعدد الظواھر والتشابك المعقد للعالقات فیما بینھا تل

 .

للروابط المالحظة ) أو تجرید ( واعي 

... قصد تفسیر طبیعتھا وتفاعالتھا المتبادلة ) بین الظواھر ( 

.الظواھر االقتصادیة وذلك بطریقة تبسیطیة وتجریدیة 

 ) (

وال ی. مجتمعات معینة 

 ) (

.والمؤسسي بین ھذه األنشطة المختلفة من جھة أخرى 

.النظریة االقتصادیة الكلیة

: ـ النظریة االقتصادیة الجزئیة 1

 :

... المستھلك ، المشروع ، العامل ، المستثمر ، المدخر 

 .

) ( : األسعار 

.تخصیص عوامل اإلنتاج النادرة وتوزیعھا العقالني بین مختلف استعماالتھا 

:ـ النظریة االقتصادیة الكلیة 2

 )Les Agrégats (

 ...

 ) ( .E.JAMES
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باالدخار واالستثمار الكلیین ، وال تدرس المستثمرین األفراد وإ

االستخدام : ولكن عادة ما ترتكز على بعض الظواھر األساسیة والعالقات الھامة القائمة بینھما . 

...كتلة النقود المتداولة ، میزان المدفوعات 

ھ

: " صغیرا " اإلغریقیة تعني Microوكلمة : 

" .كبیرا " اإلغریقیة تعني Macroوكلمة 

لى وضع فرضیة سیادة المنافسة الحرة كذلك ، عادة ما تلجأ النظریة االقتصادیة الجزئیة إ

الكاملة في االقتصادیة 

.الكلیة من النظام االجتماعي السائد فعال 

.مجمعة والتجمیع والمنتجین والمستھلكین قي عدد صغیر جدا من المجموعات 

. إحداھما قبل األخرى 

 "

" .الطبیعة الكلیة یتطلب البحث في أسسھا االقتصادیة الجزئیة 

:ـ منھجیة التحلیل االقتصادي 3

أسباب الظاھرة 
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. وذج " " ) ( 

) .أي عملیة بناء النموذج ( الصیاغة الریاضیة في عملیة النمذجة 

: ـ النمذجة 2.1

االقتصادیة األساسیة والمالئمة بتعبیر المثال التالي لھدف فھم ت

. في فترة زمنیة معینة وفي مكان معین وفي مكان معین

: القمح المنتجة 

: كل دالة ، السعر السائد وتغیراتھ المتوقعة بحیث یمكننا صیاغة ذلك في ش

:كمیة القمح ، وھي تابع لعدد من العوامل = 

=F) 1ز2xز3xز..... أ ( 

: الشكل 

= F:      (  ) الكمیة ، تابع للسعر = 

 ) ( ) (

 . .

 .

" العوامل األخرى " الفرضیة في نفس الوقت أنھ إذا حدث وتغیر أي عامل من 
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. غیر السعر تصبح المقولة غیر محققة أو غیر مؤكدة التحقیق 

. تقبل 

.یتعارض مع ما یراد البرھان علیھ فال حرج في إھمال بعض المتغیرات 

.ولھذا ترتكز كل نموذج علمي مالحظات معینة حول ظاھرة معینة . نموذج جدید 

. یربط النموذج االقت

 )Simplification (

.ألن تكلفھ ذلك عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة للمعلومات اإلضافیة 

:ممیزات التحلیل االقتصادي الكلي 2-2

یجدر ب. بشكل عام 

) ....ص    ( بناء النماذج 

. تخص الجماعة كلھا 

: یمكن أن نذكر من بین ھذه الظواھر 

.الخ ... االقتصادیة مع البلدان األجنبیة التنمیة االقتصادیة ، توزیع الدخول 

( و علیھ یكون ھدف المبادلة ھنا لیس قیمة االستعمال 

 (

. النقدي 

 .

:تلخیص مراحل تطور رأس المال فیما یلي 
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.النقود تتحول إلى رأس مال تجاري *

.رأس المال  التجاري بفضل الربح المحقق في عملیات التداول *

) ( ھنا یظھر الرأس مال التاجر 

رأس المال في دوره تجدده ، و مؤدب

إطار طرق اإلنتاج ما قبل الرأسمالیة ـ

 .

ا 

.للتطور االقتصادي العام للمجتمع

: ثم یتطور لمستوى معین كأساس تاریخي للتحول إلى طریقة اإلنتاج الرأسمالیة 

 .

.حاجاتھ ھو بل لتلبیة طلب العدید من المشترین 

.قفنجد ثالث طر

:الطریق األولى*

.

:ریقة الثانیةالط* 

.النقدي و بممارسة النشاط التجاري 

( طریق التنظیم ھذه تعتبر ثوریة ألنھا تقوم على أح. على اإلنتاج الحرفي 
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أي ( .في الطریقة التي تتم بھا عملیة اإلنتاج ) جذریة 

.أو من حیث تنظیم الوحدة اإلنتاجیة )وسائل اإلنتاج+ القوى العاملة 

فقد تبلورت عندما بدأ عدد من أفراد طبقة التجار الموجودة من قالطریقة الثالثةأّما * 

 .

 )ANGLETERRE( .

).textiles(

.إذا لیس ھناك تغیر في قوى اإلنتاج. م إتباع طرق اإلنتاج القدیمة المنتجین كما فرضوا علیھ

طریقة اإلنتاج ھذه و ال على تفسیر

و . 

.ھي تغیرات لم تحدث بفعل التجار إالّ بالقدر المحدود 

:صادي الكیفیة التي تم بھا التحول في المجاالت المختلفة للنشاط االقت2.1

 .

. . سیطرة التجار 

.السیطرة على أعالي البحار

. الكبیرة على نطاق واسع ، و ذلك في بریطانیا 

. یقوم بھا أغنیاء الفالحین المستقلین 

.بإقراض صغار الفالحین المجاورین 
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و

.الفالحین

.عن وسائل اإلنتاج و تخویلھم إلى عمال أجراء

:سرعة إدخالھا 

استخدام األسمدة ، 

مما....   الخ 

.الزراعة 

.الصناعي و تفكك نظام الطوائف و تدریجیا تصبح وسائل اإلنتاج البلورة المادیة لرأس المال

إذ ینفصل عنھ

 )industrie domestique(

.بصفة أساسیة في صناعة المنتوجات

یھم . 

.المنتوجات المنجزة 

. الصناعة الیدویة 

.خاصة في المجاالت التي تحول فیھا أرباب الحرف إلى رأسمالیین صناعیین 

 )

 (

.داخل المشروع 

".الجزئیین" الجماعي الذي یتكون بتكوین عدد من العمال
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اإلنسان لذاتھ عن طریق زیادة قدراتھ اإلنتاجیة

"

.محل العامل الحرفي "العامل الجماعي 

أي . في إطار ھذا التحول في تنظیم اإل

)

. م إلى الطاقة اآلتیة من الفح)طحن الحبوب مثال 

 .

المال 

.المدینة في المجتمع الرأسمالي 

. فالصناعة في توسعھا تحتاج إلى الید العاملة اآلتیة من الریف 

و تحتاج إلى مواد أو. لتغذیة أھل المدینة ) كالقمح مثال ( 

.قد تحصل على ھذه المواد مباشرة عن طریق التبادل بین الریف و المدینة 

.الزراعة و توسعھا مشروط بما تقدمھ الصناعة و الكیفیة التي تقدمھ بھا 
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 )

 (

.ویق السلع الزراعیة حتى یحصل في مقابلھا على اكبر قدر ممكن من السلع الصناعیة یھمھ بتس

 )

).الالتینیة خاصة 

.في الغطار من الواقع االقتصادي برز االقتصاد السیاسي في شكلھ البدائي

:كر االقتصادي نتاج ھذه المرحلة الف: ثالثـــــا 

 )

) الدنیویة 

.المعادن النفیسة الذي یتعین على األمة االحتفاظ بھ 

 .

) خاصة الذھب و الفضة ( عادن النفیسة  و صورة الم

.تكوین الثروة 

 ) (

.و تنظیم السوق الداخلیة توسع
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:ـ الرأسمالیة الصناعیة و بروز علم االقتصاد السیاسي2

.حیاة االقتصادیة جنبا إلى جنب مع تقلیص احتكار المنافسة ال

.منتصف القرن الثامن عشر وبدایة الثورة الصناعیة في بریطانیا 

 .

.لقوى اإلنتاج في المجتمع الرأسمالي

.ر الصناعة اآللیة المرتكزة على القوى المحركة كالبخا

.la mécanisationو ھي بدایة المكننة :تستقبل اآلالت الحركة الالزمة لتشغیلھا 

 :

.طانیا بعدھا دورا متمیزا في فتح األسواق الخارجیة و ال سیما عن طریق االستعمارأوال ثم بری

 :

أشكال جدیدة لإلنتاج 

 .

.كل النشاطات االقتصادیةفیھ



13

أن : 

.االھتمام بھا 

)1. (نظرتھم للظواھر االقتصادیة و البحث عن القوانین الموضوعیة التي تحكم ھذه الظواھر 

.قاعدة العلم االقتصادي الناشئ

.ـ نظریة العمل في القیمة 

.الدخل القوميـ نظریة توزیع 

.ـ النظریات النقدیة 

_________________________________

(1) Adam smith

d.ricardo

etc...

.األمر الذي یعلن تطور علم االقتصاد السیاسي

نظریــة ثمـــن الســــوق

.یدرس ثمن السوق بالنسبة للسلعة و تدرس كیفیة تكوین الثمن 
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 :

.قوى عرضھا و اللذان یتحددان في نفس الوقت بالثمن الطلب على السلعة و 

:أن ندرس ) السعر ( و من ثم یتعین علینا لكي نتوصل إلى تكوین الثمن 

.ـ كیفیة تأثیر سلوك المستھلكین على تحدید الطلب على السلعة 

ذا 

.اإلطار 

.بتفاعل قوي العرض و الطلب في ظل األشكال المختلفة للسوق ) الثمن ( ـ كیف یتحدد السعر 

 ) (

.نعتبرھما األخرى سلع تباع و تشتري في أسواقھا

.المنتجین لھا 

:ا أردنا أّن نبني نظریة شكلیة لثمن السوق و علیھ یجب علیھا ، إذ

.ـ أن نتوصل إلى تحدید طلب المستھلكین أي طلب السوق 

،.ـ أن نتوصل ثانیا إلى تحدید عرض المنظمین أي عرض السوق

.ـ أن ندمج ثالثا نظریتي الطلب و العرض لتحدید ثمن السوق 

 ""

.الطلب و مرونة العرض 

:ـ الطلب 1
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.الھدف ھو أن نستوعب كیفیة تحدید الطلب في السوق بالنسبة إلى سلعة معینة 

) ( البد أن نمیز بین الطلب الفردي للسلعة 

.كي نشرح كیف یتحدد كل منھما 

:یف الطلب تعر

.استعداد لشرائھا عند األثمان المختلفة ، في خالل فترة معینة 

.داد لشرائھا عند األثمان المختلفة في خالل فترة معینة یكون المستھلكون األفراد على استع

 .

.یات التي یكون المستھلك أو المستھلكون على استعداد لشرائھااألثمان المختلفة ، و إنما بالكم

:تحدید الطلب الفردي 

. یتأثر ھذا الطلب بعدد معین من العوامل 

:ھي كاآلتي 

:ـ ثمن السلعة 1

.األخیر نفترض أنھ یزید من الكمیة التي قد یطلبھا من السلعة المعینة 

:ـ دخل المستھلك 2

.لعكس بالعكسفي غالب الحاالت ، یرید المستھلك من طلب السلعة إذا ارتفع دخلھ و ا
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:ـ أثمان السلعة األخرى 3

.الدراسة 

.و ھو یوزع دخلھ بین ھذه السلع جمیعھا 

م

.السلعة المدروسة ، یجب التمییز بین ثالث أنواع من السلع األخرى 

 )

).و السكر الدخان و الكبریت ، التبن

 . :

...صابون مرسیلیا

: الدراسة من ناحیة االستعمال ـ و قد تكون السلعة األخرى غیر ذي عالقة مباشرة بالسلعة محل

.البن و بنزین السیارة مثال 

:ـ ذوق المستھلك و سلوكھ 4

.حتى و لو بقي دخلھ و سعر السوق بدون تغییر 

یتحددیمكن القول بأّن طلب المستھلك على السلع

ـ بثمن السلعة المعینة 

.ـ بأثمان السلع األخرى التي یشتریھا المستھلك 

.ـ بدخل المستھلك 

).سلوكھ أیضا ( ـ بدون و إعادتھ 

) 1(:الطلب 

(1) toute chose égale

par ailleurs
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و ( barème de demande(( . منھا

 )combi de demande (

.األثمان و الكمیات المطلوبة من السلعة المعتبرة

ـ جدول طلب القمح

)1(ثمن الصاع الواحد الفترات

prix $  pالصاعات

A

B

C

D

E

5

4

3

2

1

9

10

12

15

20

5$كل سعر للصاع الواحد توجد بالمقابل 

.مالیین صاع9طلب تساوي 

 .

.الطلب مع الثمن 

5

4

3
2
1

أ

A
B

C

D
E
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leلترات تقریبا ، الصاع 10: كیل (1) boisseau

:منحنى الطلب 

.عكسیة بین الكمیة و الثمن

 ) (

.مطلوبة سترتفعأّما إذا خفظ ثمنھا فالكمیات ال. المشتریات منھا ستقل 

قبل ذلك إذا رئینا أّن سعر سلعة رئیسیة في استھالكنا ارتفع . أنفسنا بانكماش في قدرتنا الشرائیة 

.كثیرا سنبحث أوال على استبدال السلعة بأخرى 

إذا ارتفعت األثمان كثیرا 

.المواد مثل اللحم 

.موازیة ما یدفع بالمستھلكین إلى شراء كمیات متزایدة

. إذا كان ثمن الماء جد مرتفع یشتري المستھلك الكم:مثال 

. شيء ما الثمن یشتري المستھلك الماء للغسیل 

...یستعمل الماء لسعي الورد و لغسل السیارة الخ 

.اول دخلھ متن

Qالشھرمالیین الصاعات في ( الطلب كمیة(
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:العرض 

.تحدثنا على الطلب و رسمنا المنحنى المطابق 

.لنلتفت اآلن إلى البائعین و نتحدث عن تطور العرض حسب تطور األسعار

.؟) أو جدول العرض ( كیف یمكن تعریف سلم العرض 

 .

.لنشاھد الجدول التالي . تعد وضعھا في السوق المنتجون أو البائعون یس

.جدول عرض سلعة القمح

الكمیة المعروض للبیع بمالیین الصاعات )$(ثمن الصاع 

$ثمن الصاع 

الصاعات

A

B

C

D

E

5

4

3

2

١

18

16

12

7

0

إذا كان سعر القمح جد مرت

.لنعبر عما سبق برسم بیاني یبرز تطور منحنى العرض مع مستوى األسعار. و العكس صحیح 

34

5

أ

)$للصاع الواحد ( القمح ثمن
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تفاعل العرض و الطلب 

:توازن العرض و الطلب 

لندمج ا

.سوق المنافسة 

:لننظر إلى الجدول اآلتي

:سعر توازن السوق یحدد في المستوى الذي یساوي فیھ العرض مع الطلب 

سلم أو جدول عرض و طلب القمح

سعر الصاع الممكن تحقیقھ

 )$(

الشھر التأثیر على األسعار

الصاعات في الشھرالصاعات في الشھر$الممكن تحقیقھ 

التأثیر على األسعار

A

B

C

D

E

5

4

3

2

١

9

10

12

15

20

18

16

12

7

0

انخفاض

انخفاض

دون تأثیر

ارتفاع

ارتفاع

1

2

0
5 10 15 20

مالیین الصاعات في ( الكمیة
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. 3$في مستوي سعر 

انخفظ ثمن الصاع الواحدة كلما قلت الكمیة المعروضة في السوق من طرف المنتجین 

. ) من قلیل ینتفعون ببیع مقابل ث

.األسعار في السوق من جّراء الضغط على العرض

.للطلب 

.و إذا أراد المنتجون تصریف السلعة یجب تخفیض الثمن 

:سعر التوازن 

.أي السعر الذي بفضلھ یتساوى العرض و الطلب . ھو السعر الذي یستطیع االستمرار 

.إّن التوازن في ظل المنافسة یتحدد دائما عند نقطة تقاطع منحنى العرض و الطلب 

12: 3$سعر Cفي المستوى 

. الشھر

:م بیاني لنشاھد ذلك على رس

:سعر توازن السوق یوجد في نقطة تقاطع لمنحنى العرض و الطلب 

4
5

أ

)للصاع$(الثمن

اإلنخفاظاتجاهفي ضغط
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. البیان أعاله یعكس نفس النتیجة 

. یتقاطعان في المس. 

.الذي یمیل نحوه السعر نتیجة المنافسة الموجودة بین البائعین 

. یوجد تفوق الطلب على العرض ) 3$( في مستوي تحت مستوي التوازن 

.ر نحو االرتفاع السھمان یدالن على اتجاه السع: مزایدة ، بین المشترین 

.و ما سبق شرحھ یمثل مبادئ نظریة العرض و الطلب

:فعل انتقال العرض و الطلب * 

( Effet d’un déplacement de l’offre et de la demande )

XVIIلنشرع اآلن في تشغیل حركة العرض و الطلب منذ القرن 

) غیر كاف (أنھ إذا كان للمحصول الزراعي سیئ 

.المحصول وافر یكتفي الفالحون بسعر منخفظ 

.لنحاول شرح ما سبق بواسطة رسم بیاني 

.یعكس الرسم البیاني اآلتي تأثیر انتقال العرض و الطلب ، على األسعار 

0 5 10 15 20 Qالكمیة
1

d

2

d

3

أ
أالسعر

12 $

رالسع

االرتفاعاتجاهفيضغط

التوازنمستوى

0
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. منحنى الطلب ما یعكس ارتفاع األسعار و تقلیص الكمیات المباعة 

.د على منحنى العرض نحو الیمین إن نقطة التقاطع المناسبة لسعر التوازن ستصع

 .

:ال ننسى أبدا التحفظ المعبر عنھ كاآلتي : بشرط مھم عندما ندرس مسألة العرض و الطلب 

Toute chose égale par ailleurs ).(

: زن بین العرض و الطلب المشكلة الثانیة تخص مفھوم التوا

.؟

 "Toute chose égale par ailleurs"

.یر أي عنصر من العناصر المثبتة ، حتى ال نشوه العملیة زمنیة معینة التي ال نقوم خاللھا بتغ

 .

.واحدة كل مرة 

.ماذا نقصد بالتوازن ؟

كیف نستطیع أن نعبر بأّن تساوي العرض و الطلب یؤدي إلى تحدید سعر التوازن ؟

0 d
d

Eq
Eq

Q0الكمیة Qالكمیة

Eq

Eq

0

0
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 .

.اوي الكمیة المشتراة الكمیة المباعة تس

.االرتفاع 


