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 احملاضرة االفتتاحية

 مقدمة حول مقياس االقتصاد السياسي 



 ما هو مقياس االقتصاد السياسي  •
     
 أبحد ينشغل الذي السياسي االقتصاد علم وهو االجتماعية، العلوم أحد هو دراستنا موضوع •

 من به حييط ما ومع غريه مع اإلنسان بعالقات أي االقتصادي، ابلنشاط االجتماعية، األنشطة
 موارد وقلة حاجياته تعدد نتيجة االقتصادية ابملشكلة يعرف ما ملواجهة وذلك مادية، ظروف
 .تلبيتها

 
 أفكار يكون أن يعرفه، أن أسراره، يكتشفه أن اإلنسان حاول االقتصادي النشاط هذا   •

 إطار ويف العصور، أقدم منذ ألخرى فرتة من ابستمرار وذلك وبنتائجه، وبطبيعته، به خاصة
 فكري، نشاط يف يتمثل آخر جهدا اإلنسان يبذل االقتصادي النشاط أسرار كشف  حماولته
 النظرايت إىل االقتصادية، األفكار إىل هدفه، إىل توصله معينة، لسبل إتباعا يبذله نشاطا

 علم العلم، من جزءا ومتثل علمية تكون معينة شروط فيها توفرت إذا النظرايت هذه االقتصادية،
 .دراستنا حمل السياسي االقتصاد

 



       
 هذه لتلبية طريقة عن يبحث وبدأ ابحلاجة اإلنسان شعر أن منذ االقتصادية األفكار بدأت •

 قوانينها وانتظام حجمها وزايدة الدولة ازدهار ومع االقتصاد تطور مع تطورت مث احلاجات،
 .متطلباهتم وأتمني حاجاهتم وتلبية الناس شؤون على للقيام توافرها من البد اليت السلطة وظهور

 نتاج فهو مث ومن عام بشكل اإلنساين الفكر من جزءا االقتصادي الفكر يشكل وابلتايل •
 كما  األخرى، التطورات من بغريها االقتصادية التطورات ترتبط وهكذا حمددين، ومكان زمان

 .املختلفة اإلنسانية األفكار من بغريه االقتصادي الفكر يتصل
 ما إذا شامال يكون أن ميكن ال بدوله اخلاصة الظروف تناول أو اجملتمع حتليل فإن وهكذا، •

 ما إذا صحيح شكل فهمه ميكن ال األخري أن كما  االقتصادي، الفكر أو التحليل أقصينا
 .والقانونية واالجتماعية السياسية البالد وأحوال ظروف استبعدان

 اليت والنظرايت املفاهيم خمتلف على عامة، بصفة السياسي االقتصاد مقياس حيتوي إذن •
 من اقتصاداي اعتباره ميكن ما أي عالجها، وإمكانية ومضموهنا“االقتصادية للمشكلة ” تتعرض
   .اإلنسانية النشاطات خمتلف

 



 ملاذا ندرس مادة االقتصاد السياسي •
     
 وطيدة عالقة هناك ألن السياسية، العلوم لطلبة ابلنسبة السياسي االقتصاد مقياس أمهية تكمن•

 حتليل ألن وذلك ،"السياسية العلوم شعبة يف املدرسة املواد"و "السياسي االقتصاد مادة" بني
 أو التحليل أقصينا ما إذا شامال يكون أن ميكن ال ابلدولة اخلاصة الظروف تناول أو اجملتمع
 ظروف استبعدان ما إذا صحيح بشكل فهمه ميكن ال األخري أن كما  االقتصادي، الفكر

 .والقانونية واالجتماعية السياسية البالد وأحوال
   :إىل املقياس هذا دراسة خالل من هندف وابلتايل 
 
 البسيطة واآلليات الرئيسية العوامل ومعرفة االقتصادية، ابملفاهيم املبتدئ الطالب تعريف -

 .االقتصادي للنشاط
 



     
 تلك بواقع الطالب وتعريف واترخيها، االقتصادية والنظرايت األفكار بتطور الطالب إملام-

 .فيه وجدت الذي الزمن يف األفكار
 األسئلة على لإلجابة املعلومات واستعمال وحتليل مجع منهجية توظيف من الطالب متكني -

  .االقتصادية والظواهر األفكار بطبيعة املتعلقة
 الواقع حول وتطورات تساؤالت من ذهنه يف يدور عما اجليد التعبري على الطالب مساعدة -

 .احلاضر وقتنا يف االقتصادية املشكالت معاجلة إمكانية وابلتايل به، حييط الذي االقتصادي
 .االقتصادية األفكار وحتليل نقد على الطالب قدرة تفعيل -
 طريق عن معيشته مستوى ورفع كيانه  على للمحافظة االقتصاد علم أبمهية الطالب حتسيس -

 .املنافع تبادل
 



 برانمج السداسي األول االقتصاد السياسي •
 وفيما سداسيني، مدار على السنة طيلة يدرس سنوي مقياس السياسي االقتصاد مقياس     
 :األول السداسي لربانمج نتطرق سوف يلي

 
 . ونطاقه السياسي االقتصاد علم ماهية : األول احملور

 . " االقتصادية املشكلة " االقتصاد علم ملاذا -1   
 .االقتصادي النشاط مضمون -2   
 . السياسي االقتصاد علم تعريف -3   
 . االقتصادية التحليل مناهج و قوانني -4   
 . األخرى االجتماعية ابلعلوم االقتصاد علم عالقة -5   

 



 التطور التارخيي للفكر االقتصادي: احملور الثاين     
 . الرأمسالية املرحلة قبل االقتصادي الفكر -أوال

 :القدمية احلضارات يف االقتصادي الفكر –1     
 (املصرية البابلية، ) القدمية الشرقية احلضارات يف االقتصادي الفكر -أ

 ."اإلغريقية " اليواننية احلضارة يف االقتصادي الفكر -ب
   .الرومانية احلضارة يف االقتصادي الفكر -ج

 :الوسطى العصور يف االقتصادي الفكر – 2    
 .األوروبية الوسطى العصور يف االقتصادي الفكر -أ

 . الوسطى العصور يف اإلسالمي العريب االقتصادي الفكر -ب
 . الرأمسالية املرحلة وبعد خالل االقتصادي الفكر -اثنيا
  ( املركنتيلية ) التجاري التيار / للمدرسة االقتصادي الفكر – 1   
 . الفيزيوقراطية / الطبيعية للمدرسة االقتصادي الفكر – 2   
 .الكالسيكية للمدرسة االقتصادي الفكر -3   

 



 قائمة مراجع مفيدة للطلبة للتحضري •
   .والثاين األول جزئني فيه مهم كتاب  .السياسي االقتصاد مبادئ دويدار، دمحم -1
 .السياسي االقتصاد يف دروس أيوب، أنطوان -2
 .لالقتصادية للدراسات مدخل :السياسي االقتصاد ولعلو، هللا فتح -3
 .االقتصادي الفكر تطور القريشي، مدحت -4
 .واإلسالمي االشرتاكي الرأمسايل، الفكر يف دراسة :االقتصاد لعلم مدخل داودي، الطيب -5
 . السياسي االقتصاد مبادئ انشد، عديل وسوزي هللا عوض حسني زينب -6
 .السياسي االقتصاد يف حماضرات الطويل، زكي رواء -7
 .السياسي االقتصاد حروش، رفيقة -8
 .السياسي االقتصاد أصول حشيش، أمحد عادل -9

 .االقتصادي الفكر اتريخ إىل العادي الرجل دليل الببالوي، حازم -10
 


