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	 ا�����د� ����:  
  

  ' ال����� ا	����د��  ال��� ال�ي ���� إل� ���� ا	����د ه�
  

  ��� ه� ال���
� ا�����د� ؟ 
  

  ال-�,�ت أآ() م& ال��ارد: ال����� ا	����د�� ت��"!  � أن 
   

��ت                         ��  ال� ارد>       ال
  

��ت وم� ه� ال� ارد ؟��  ��� ه� ال
   

��ت  ��ه� ت�5 ال)4(�ت ال��-/� ل/3ي ال2/)د ل�-/��ل �/� س/�.               : ال
  3م�تأو خ

  
وأه//� خ//��?! ه//�< ال-�,//�ت أ=;//� 	 ت>�;//� أب//3ا ب//� ه//� م�9//3دة       

ول///� أخ///�=� م///EF ل///�ل5 ش///"! ب///�BC ل///A ��,///�ت  . وم��///3دة دا?�///�
 ;//� �-�//�ج أن ��//Iوج و�//��)ي : و���G//�ت آCF//)ة ,//3ا  //� ال-C//�ة 

               &/ A/ (� ل و�-�/�ج أن�/J<ال A2ه�ت (CKو� A)9رة ت��Cو���)ي س �Jش
     ;C (ر��/� ت �ب�ل�ه�ب   A�2=         �/;�<ت 	ت م��/3دة �/,�� A/وه�/�ا ل �/C

  .أب3ا وآ��� أش(. ��,� م�C>� ت�ل3ت م��=;� ��,�ت أخ)ى 
  

أي ال�>�ص//) ال�//� �//��"3م;�  [   ;//� >�ص//) اN=�//�ج :أم##� ال�## ارد 
وه//� أرب�//�  ] اN=//��ن N=�//�ج م//� �-�//�ج إلA//C م//& س//�. أو خ//3م�ت      

  :أ=�اع 
  
ل� و�/3< ، وو,/3ت       وه� ال�� م& ص>. اT ت��      :  م ارد )'&�&�     -١

  ...........دون ت3خ� م& اN=��ن آ�ل��اد ال"�م وال(�)ول واWرض 
  
 وه//� ا	ش//�Cء ال�//� م//& ص//>. اN=//��ن آ//�Y	ت     :  رأس ال�##�ل -٢

               �/� �/C�<ج و آ/� م/� �-/3ث م/& ت�/�=Nا �ت/��"3م  / �وال��3ات ال�/
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س^[ اWرض م& G/)ق و س/3ود وم(/�=� س/�>�C وم/��=. و C4)ه/�                 
  ��نم& ص>. ا	=

  
 وه//� آ//� م9;//�د ذه>//� أو //`�� �(//�ل  //� ال���C//�     :   ال��##, -٣

 �C,��=Nأو م� ���� ب�ل��ارد ال(�)�� [ا[  
  
وه///� ال�>///�) ال///�ي �J///�م ب�///Iج ه///�<     :   ال�'###�درة أو ال�.-###&	 -٤

ال�>�ص) وال��لeC بC>;� و=J/�3 ب;/� ال�>�ص/) الEFث/� ال/��ب�J و�cخ/�               
�ج ال///��. وال"///3م�ت   ///� إ=�///RISKال�(///�درة و��-�///� ال�"///�G)ة  

�AC أ�`�  f�^و�' �g<ال�'  
  

وت��(/) ه//�< ال�/�ارد م-//3ودة و=/�درة =//�(�C م�Jر=/� ب-�,//�ت اW //)اد     
 A���23م آ  .وال���Jد ب�ل>3رة ال>�(�C و,�د ال�h م. 

  
�45 أن ه.�ك م�� 1'0 :  

  
 أي م� �-��,A اW )اد  � ال���9. ومF/�ل ل/�ل5     :  ح���ت ا��7اد     -١

�� �3 �-��ج إلA/C ال2/)د م/& م/��& أو س/�Cرة أو م�/(i أو             م� ذآ)=�< م  
  .��Gم وه��ا ��,�تA 	 ت>�;� 

  
أي ال�kس//��ت وال//�)آ�ت ال��,//�دة   //�    :   ح��##�ت ال�.-�##�ت-٢

ال���9.  ;�< ت-�/�ج إل/� أن ت��س/. وت>�/�) م>��9ت;/� وت/)ب[ وه�/�ا                 
  ��,�ت;� 	 ت>�;�

  
 ��J//3م و�Iده//)  أي ��,//�ت ال���9//.  //� أن :  ح��##�ت ال�;��##: -٣

            A/وه�/�ا ��,�ت �/C,وال(^�ل� وت�3�3 ال��3ن ال"�ر (J2ال �� �`Jو�
  .أ�`� 	 ت>�;� 

  
 ه�< ال-�,�ت س�اء ل�2)د أو ال�>��g أو ال���9/. ت��F/�  /� س/�. أو            
خ3م�ت وه/�< ال/��. و ال"/3م�ت ��JCJ;/� أ=;/� م"),/�ت أي م>�9/�ت                 

        �/C,��=	ا �/C�م& ال�� l9�=ء أ�Cوأش ،   �/C�وال��    �/� �/�?�� �/C,��=Nا
>�ص) ا	=��ج ال�� ه� م�رد ال���9..  

  
 �
  : م��
� �< د إل> م��
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  �
 م//���� ال>//3رة ال>//�(�C ل��//�ارد �//�دت إل//� م//����     : ه##@? ال�##��

وه///� أ=///A ل�///� آ�=///l ال�///�ارد  : أخ///)ى أ	 وه///� م///���� ا	خ�C///�ر  
�(� ا	����د�� م-3ودة ب�ل>�(� ل��"! أو ال���9. و	 ت��^C. أن ت

              &C/وم�/�ن م� &C/زم/& م� �/  A/ن أن       ، آ� ��,�ت��/=Nا �/� n/9C 
  �"��ر م� ه� ال-�,�ت ال�� �)�3 أن ��(�;� أو	

  
م//���� ا	خ�C//�ر ه//� ال�//� تJ//�د ال���9//. إل//� ت-�3//3 آC2C//� ت�ز�//.        
ال��ارد �� ال-�,/�ت ل�-/��ل �/� أ�/�� إش/(�ع م��/& أو أآ(/)                 

�?3 م��& .  
  

    �
 �� ن �.E ال;�&: �.E الD#�د وال�.-�#�         وآ�� ذآ�ن� أن ه@? ال���
  وال�;��:

  
 م;�//� آ//�ن o//  �//C<4ن م//�ارد< م-//3ودة 	 �//3ري آe//C     :�##�ل�Dد      

����F) أم�الA ه� �`�;�  � م�)وع م���ري أم �`�;�  � م�>.           
  أم �`�;�  � ال(>5 أم ���)ي ب;� �^�� أرض ؟

  
)ة  م�ارده//� أ�//`� م-//3ودة 	 ت//3ري آe//C ت�A//9 ال�2//      :و ال�.-�##� 

          f���//ت �//��//� ر //. ال9//�دة أم  eCال��//�ل I//(�//� ؟  ه//� ت)آJال�
  ال�>��9ت أم ��  �[  )وع ,3�3ة ل��)آ� ؟

  
�� �/`�ء ال/��3ن أم            :و  ال�;��:     Iم�ارد< أ�`� م-3ودة ه� �)آ 

�� الJ`�ء �� ال(^�ل� أم ر . م���ى ال"3م� ؟  
  

  : GF رة ا��F&�ر
  

 خ^C///)ة ,///3ا  -C>�///� ت"�///�ر أن           أن م///�cل� ا	خ�C///�ر م///�cل�
ت�)ف م�ل5 ل�)اء ش/h م�/C& ول/�C& م/EF س/�Cرة  ��>/� ذل/5 أ=/5                   

       EF/م �J/أخ) آ�)اء ش �rCأم�ال/5         . ت"�) ش (�F��/ر أن ت(/Jت �/�<Cو�
 //� إ=//��ء م//�>.  ��>//� ذل//5 أ=//5 خ//�)ت اس//���Fر ه//�ا ال�//�ل  //�    

  .ال��Jرات
  

 �//�ة تJ//3م            ول>�ض//[ ل//5 ال�//���� ب(//���G أآF//) ت"C//� م�//�  
إلC;//� ش//�ب�ن ل�//Iواج ال//��ب�ن �����//�ن ب//cخEق �لC//� وص//�2ت ��C//3ة 
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 ��>� أ=;� ت"��ر وا�3 م>;�� لI�Cو,;� أ=;� ت"/�) اYخ/)  /� ال-/�ل         
 when you choose you، ول/�ل5 ه>/�ك مF/� إ=I/C�9ي �J/�ل      

loose                  �/  .C`/ت l/=c  ه�(�F��/ل� �/<Cت"�/�ر  )ص/� م� ��<C� أي  
  .ى وه�ا م� ���� ب�ل2)ص� ال(�3��ذات ال��l  )ص� أخ)

  
أن ال��C/�رد�)   :           وم& اWمF�� ال^)�2/� ال�/� ت/`)ب  /� ذل/5           

اWم)��� بi�C, �C ص��n ش)آ� م���)وس/� l وأ4>/� ر,/�  /�             
�//� اWرض ور�//� ب��?//� دو	ر   ، ال�//�ل� A//ه//�ا ال)�//� إذا و,//3 أم�م

//=W ؟e//Cخ//�ه� ��//�ن ذل//5 �//3 خ//�) آW &C�C=�//4>� ل�//3ة ثc//  n�//�� A
أصE  � ال�C=�F م& خEل اس/���FراتA أآF/) م/& م�?/� دو	ر وب�ل�/�ل�          
 .Cرض ���ن �3 ضWر م�?� م& ا�`�N &C�C=ث� �  Aو�� �^�� &C�

  . )ص� أخ)ى 	س���Fر ورب[ u	ف مC�E& ال3و	رات
  

          وه��ا أ�;� اWخ ا<�4� ��Cت5 ب^)��J ا��/��د�� ا�4/>� و��/5            
  C� l=c& تJ`� س��C& م& و��  5� C4) م>�2/�  ب^)��J ا����د�� 

أ=//l ب//�ل5 ت//`C.  )ص//� أخ//)ى آ//�ن ���>//5 �//)اءة آ�//�ب مC2//3 آ//�ن 
���>5 ص�� ر��5 آ�ن ���>5 ت)ب�C أو	دك وآ�ن ���>5  �� أش�Cء   
�C/� وس/��          Tص/�� ا Tم>��2 ل5 وص3ق رس�ل ا (Fة أآ(CFأخ)ى آ

CF//) م//& ال>//�س ال//�-�  =���//�ن ؟؟  C;�//� مK(//�ن  C;�//�  آ ' إذا �J//�ل 
  'وال2)اغ

  
 oذا اخ��رت ال-��م/� م/EF أن ت��,/A =-/�           ،           وه��ا ال���9. 

إ=��ء م����9ت �)ا=�C ,3�3ة  o=;� ت`C.  )ص� أخ)ى لEس/���Fر          
           �/Cو	 [ ول�C& مEF إ=��ء م��=. ,3�3ة أو اس�/�Eح أراض/� زرا

)اء ت��n///9 ب�///3 ذل///C� 5>�///� ت///��. ///& ا�///)اض آCF///) م///& ال"(/// 
    e��C//م//�) وال//�ي آ//�ن س �//  �م//�)وع ت�ش//� �//� &C//��د���	ا
ال�CF) م& اWم�ال  ��ش/�� ب�C/3ة ,/3ا /& ال�/3ن ال�cه�ل/� ب�ل/���ن                 
ورأى ه///k	ء ا	��///��د�C& أ=///A آ///�ن أول///� اس�///�Eح اWراض///�       
   �////J<ه�ل////� ب�ل////���ن ل////�;�ل� الcم////& ال�////3ن ال� �////)�(Jال �////CالIرا

  .] ت�ش��وال��اصEت ب3	 م& اس��Eح أراض�
  

�HIJال �
K17ا :  
  

>;� م& م/����       z�= د�� وم�����	و,�د ال����� ا & z�=          
ا	خ��Cر وخ^�رتA أن ص�رت ه>�ك ثEث� أسr�� م^)و�� دا?�� أم�م          



  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...              النظرية اإلقتصادية 

 

٦ 

ال���9. ، و�AC أن �39 اN,�ب� �/� ه/�< ال/EFث أس/r�� ال�/� ت�/�ن          
��//��د�� وتJ//�س   //� م��9;//� اWرآ//�ن ال)?�C�//C ل-//� ال�//���� ا	   

                 ��r/سWل;/�< ا A/ب�/3ى ص/-� إ,�ب� A/�C�آ�2ءة أي =�gم ا��/��دي و �
  :وه�

  

: والEMم�ت؟] ١Nال Oم P�.� م�ذا  
  

أي �� ا	����د ال�Jم� أو ال���9. أن �"��ر م& ��?�� ��G�� ,/3ا             
�Cي آ�cوب z�<� �;<م& ال��. وال"3م�ت أي م.  

  

: والEMم�ت؟ ] ٢Nه@? ال P�.� �&آ  
  

م//� ه//� اWس//��ب اWمN �//F=�//�ج ه//�< ال//��. وال"//3م�ت وب//�ل^(.      أي 
>//�) م//& >�ص//) إ=�//�ج     (C �//م//3ى ت �//�س//����3 آC2C//� اN=�//�ج 

  .uخ)
  

           �//EF ا	��//��د الJ//�م� أو ال���9//. ال//�ي ت�//� )  A//C أ//3اد  
س//C"��ر أس//��ب إ=�//�,� ����//3 ] ال��//�ل[آ(C//)ة م//& ال�//�ارد ال(//�)�� 

  //�Wاس//�"3ام ا �//�3ي ال��م�//� ب>//��) أآ(//F م//& اس//�"3ام ال��آC>//�ت     
ب��i م��9. لA�3 ���  � ا3�Wي ال��م�� و>/3< ت�>�ل�,C/�           ، واY	ت

م�3Jم//�  //�C"��ر أس//��ب إ=�//�,� ����//3 �//� اس//�"3ام رأس ال�//�ل       
  .ب>�(� أآF) م& ا3�Wي ال��م��] ال��آC>�ت واY	ت[

  

: والEMم�ت؟ ] ٣Nه@? ال P�.� Oل�  
  

��   م& ��� ت�ز�. ال��. وال"3م�ت ال�� ت� إ=��,;�؟ب��>� 
  

              ��r/سWه/�< ا �/�ه�ا و�3 أخ��l/2 ال�/3ارس ال�2)�/�  /� آC2C/� ال/)د 
وأب///)ز م3رس///�C&  ///� ذل///5 ه///� ال�3رس///� ال)أس///��ل�C و ال�3رس///�     

 �Cش�)اآ	ا.  
  

�##��, ال.-�##� ا���##��د� م�## ر ��##, ونG##�ق ا���##��د اSداري،    
 �Uل �  :ش<&Oوال.-�� ا�����د
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  ا�����د ال;Xئ�: ا7ول
  ا�����د ال�
�: وال�Jن�

  
ـ// و��>//�ول ا	��//��د الI9?//�  ب�ل3راس//� س//��ك و�//3ة م//& ال��//3ات    
ا	��///��د�� ال��3///3ة  ///� ال���9///. ا	��///��دي، وم///& ال��ض///��ت 

ت-�n/�G �/C ال�/��;�5 م/& س/��� أو           : ال;�م� ال�/� ت>�ول;/� ه/�ا ال2/)ع        
    Nوا eCال���ل �C�-خ3م� م�، ت       (C��/ال��ق، ال� ��Cه �C�-ج، ت��= ...

  .ال|
  

                �/^C-ال� �/rC)ال &/ـ وم/& م>^�/f أن ال�/�)و�ت 	 ت��/� ب��/Iل 
ب;�، ,�ء اه��/�م ا	��/��د اNداري ب�ل>g)�/� ا	��/��د�� ال��C/� ال�/�        
             }/C� ،�/ت�>�ول ال��C2C ال�/� ���/� ب;/� ا	��/��د الJ/�م�  /� م��9

  �///Jك الE;�///س	ا �///Fت م�م�، ا	س///���Fر الJ///�م�،  ت)آ///I م�ض///�
�C=���?	��3 واJ<س�ت ال�Cال� ،�Cس�ت ال��ل�C، ال��م�Jدخ�ر ال	ا.  

  
ـ وم�� ت3Jم  oن ال>g)�� ا	����د�� ب�CJ;� ���& أن ت��ه�  � ش)ح            
وتC�//2) ال��E//�ت ا	��//��د��، آ�//� ���//& ال�>(//k ب�Yث//�ر ا	��//��د��   

�C;//� ب�)و=//� ل�J//)ارات ا Nدار�//�،  �I//�دة ث�//& س//��� ���I//C ا n//�^ل
�C;� ب>�(� أآ() م/& ارت2/�ع           n�^دي إل� ا="�2ض الk� )ة س�فCآ(

&�Fال.  
  

             �/�ـ ور,/� اNدارة  /� س/�AC ل�-f/CJ اWه/3اف ال���/e ب;/� ���/� 
ا	س�"3ام اWآc2 ل���ارد ال�����، ل�ا آ�ن لIاًم� �AC ات"�ذ الJ)ارات          

�ل^)�J/� ال�/� ت-f/J     � م�9ل ال����f واN=�/�ج وال����/� واW /)اد ب         
  .ه�ا ا	س�"3ام ا	����دي ال�eء

  
              EًF/�  ،�/��33ة �/�ل ب/ـ و��^�n ات"�ذ الJ)ارات ا	����د�� دراس� 
�//)ار ت//)و�z س//��� م�C>//� أو ,//3اول اN=�//�ج ��J//`� دراس//� ��//�ل    
ب�3�� تkدي آ�;� إل/� ت-f/CJ ال;/3ف ال�>/��د، ت�rG/� 	خ�C/�ر ال(/��3                 

�?Eال�.  
  

 �G&�  :ب�ل�.-��ال'&�K ال�
   
إن أس//�س ال�//���� ا	��//��د�� �م//� ال>//3رة، أو  : ـ## ن##Eرة ال�## ارد ١

ب�(//�رة أخ//)ى ال�//�ارد ال�-//3ودة، وال-�,//�ت C4//) ال�-//3ودة، وم//&   



  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...              النظرية اإلقتصادية 

 

٨ 

أمF�//� ال�//�ارد ال>//�درة �//� ال�//���ى الJ//�م� أو ��//� �//� م//���ى  
  ].ال|...ال>3J اW,>(� ـ ال���ل� ال�;�رة، ال��Cل� ـ ال>��3J [ال��)وع 

  
و�Gل�� و,3ت م���� ال>/3رة ت�"/� >;/� م/���� ا	خ�C/�ر، و��>/�               
ذل5 أن إدارة ال��)وع �C;� أن تJ)ر م� �"�! م/& ه/�< ال�/�ارد           

  .ل�-�,�ت ال���3دة
  
٢�  :ـ ال�<
'�ت ا�����د
  

��A9 ال�2) ا	����دي إل� تC�J� ��C)G وأس(�ب ال�J�(�ت ا	��/��د��         
  :إل� أرب. م��9�ت

  
 م�F ال�>��ت ال�Kا?�C ال�� �/Iداد و=/��G;�  /�    :�&�أـ �<
'�ت م 1  

  .م�س� و��J  � م�اس� أخ)ى
   

 وه//� ت-//3ث ب�2//� ال-//)ب أو ال�//�ارث أو   :ب ـ �<
'##�ت �##� ائ&�    
  .ال()اآC& أو �;�ر اخ�)ا�ت واب���رات ,3�3ة

  
 وه//� uث//�ر ��G�//� اW,//� مF//� ال�CK//)ات  //�   :ج ـ �<
'##�ت ا�;�ه&##�    

  .اN=��ج وال���ن
  

  
وه� ال�� ت-/3ث ب�=�g/�م  /�  �/)ات م����(/�  /�       : '�ت دور�د ـ �<
  .ال)واج وال���د

  
٣	M5ـ ال�:  
  

وال�J//��د ب�ل�//`"� و,//�د ات9//�< ص//��دي وم//���)  //� ال�//���ى     
ال��م ل�س��ر ب�(n و,/�د n/�G زا?/3 أو  /�?�  /� ال^�/n ب�ل>/�(�                 

  . ل��)ض
  

�U.ة مEE� �(�Mم <
� 	M5ي ال� G.  :و
  

س اWم//�ال إل//� ت��C2;//�  //� ال�//�)و�ت      أ//ـ ات9//�< أص//-�ب رؤو   
   &// (//g<ال �//Kب �C�"`//رب//�ح ال�Wب� �;C//�واW=//�^� ال�//� ت�//�د 
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م////3ى م////&  ��;////� ا	,���C////�، مF////� ال�////`�رب� ب////�)اء اWرض      
�C)<,Wت اEم& ال�� nواآ�>�ز ال�ه �دخ�ر ال���	رات وا�Jوال�.  

  
ال��/�ل  ب ـ اNض/)ار بcص/-�ب ال/3خ�ل ال>�3J/� ال�Fب�/� آ/�ل���C2& و       

�CJCJ-ال �ت>"�2 دخ�ل; }C� وأص-�ب ال���ش�ت.  
  

ـ وال-��م� �3 ت�"� �)ارات إدار�� ت��;3ف و�/e ه/�ا ا	رت2/�ع  /�            
  .اWس��ر

  
  :ـ ال�FE, ال�� م�٤
  

�&'  :أـ الN&�1&� ال�5
  
���F///� اWم///) اWول ل2///)ض ال///`)ا?n    : ـ### ال###�5ائ^ ال�'�ش###�ة  ١

 ال"�ض/�C& ل;/�، وم/&       ال�(�ش)ة  � ت"�C2 ال/3خ�ل ال����/� ل� /)اد        
  .ث� إ=�Jص إ=��2;� �� ا	س�;Eك وال-3 م& ض)ا?(;�

  
    �/Jً ل�/3خ� و �اد إل� ت���3 اس�"3ام�ت;( Wه�ا أض)ار ا �� nو��)ت
>�ص//)      &C//ب �دخ//�ر، ث//	ك واE;�//س	ا &C//س//�"3ام ب	ل�)و=//� ه//�ا ا

  .ا	س�;Eك ال�"���2 و�� ���ب أو,A اN=�2ق C4) ال`)ور��
  
  :^ _&� ال�'�ش�ةـ ال�5ائ٢
  

وب�ل�o/  �Fن  /)ض ال/`)ا?n أو ال)س/�م �/� س/��� م/� �/`fC م/&           
��9C�= �;C 	رت�2ع اWس��ر n^ق ال�^=.  

  
  : ب ـ اS��ن�ت

  
�=� ت/3C� =/��ط ال�/�)وع       Nم(�ش/)ة        . ت��;3ف ا �/=�Nو�/3 ت�/�ن ا

�� أس�س ��C/� أو =/�� C4/) م(�ش/)ة                 &Cم� �& f�(G أداء م(�
وم/& أمF�/� ه/�< ا	م�C/�زات        . م�C/�زات إل/� ال�/�)وع     ب��3J� ب�� ا	  

           (C �/ج، أو ت�/�=Nا eCء ت�/�لn/2ً/� ل�C2"ت �C)�(`/2/�ءات الNب�� ا
             �Cً)�/= �2"</ب/��)  �?/3ة م �C=���?	ت اEC;ال��)وع م& ال�� �,��
أو ا�� م& اWس��ر ال��?3ة  � ال/��ق، أو تJ/�3� أ=/�اع م/& ال"/3م�ت                 

J<ى ال�-)آ� ووس�?� ال�Jآ�ل�.  



  .أمحد الكردى /        إعداد                                        ... ...              النظرية اإلقتصادية 

 

١٠ 

  
  :ج ـ ال��N&� ال;'�ي

  
وال//��رة ال���C//� ل;//�ا ه//� ال�-�3//3 �//� س//�) ل�//����، و��>//� ذل//5 

  .خ^) بC. ال���� >3 س�) أ�� م& ال��) ال�ي �3دتA ال-��م�
  

و�3 ت�3خ� ال-��م�  /� ��C/� ال��ز�/. ب�-3/�3 �/�� ل�/�  /)د آ�/�                   
  .ه� ال-�ل  � =�gم ال(^���ت

  
ض//�ع ه//� أن ت-�3//3 س//�) ,(//)ي ول�//& ال//��ء ال�kآ//3  //� ه//�ا ال��

�//� ه//�ا ال>-//� س//�ف ��,//3 س//�ً�� س//�داء �//�� ال���م//�  A//C بcس//��ر   
  .أ�� م& ال��) ال-��م� ال�-3د

  
٥-Eآaم ال�E� :  
  

�� ه/�ا       f�^= ار ���& أن(Jإذا م� ت�ا )ت م���م�ت آ�م�� ل��"� ال
  :ول�& =�دًرا م� ��-fJ ه�ا ال�ض.. ال�ض. ب-�ل� ال�cآ3

  
  
آ�CK/)ات  /� ال��E/�ت ب/C& ال/3ول      : > ال�#�N ى ال#Eول�   أـ أحEاث �

  .ل;� ��E ب�ل��)وع
  .ا����د�� ـ س�Cس�C ـ ا,����C: ب ـ أحEاث �
> ال��N ى ال< م�
  .�;�ر اخ�)ا�ت ,3�3ة: ج ـ أحEاث �
> م�N ى ال�.���
  . =��ب �)�f:د ـ أحEاث �
> ال��N ى ال���وع

  
ل"^/) ��ا,/A م�"/� الJ/)ار،        وه�< ا3�Wاث C4) ال������ ه/� م>/�c ا        

  .ال�ي �n9 أن ���� �� تC�J�;� ب�Wس�لnC ال����C ال��)و �
  
  :ـ الN ق٦
  

إن ال-C//�ة ا	��//��د�� م�J//3ة وم�CK//)ة، ول//�ا  ;>//�ك أش//��ل م��//3دة        
&C�C�C?ر &C�  :وم"���2 م& اWس�اق ال�� ���& ت�C�J;� إل� م��9

  
          &C�ن ل����/�م��� 	 �ش��ل ال�Wأـ ت�`�& ا       &C�?�/س/�اء آ/�=�ا ب �/;C

�� اWث�/�ن ال����م/� ب;/�  /� س/�ق ال/���� أو              (Cثcأو م��)�& أي ت
  .'س�ق ال�>� �� ال�� �C'ال"3م� وه� م� ���� بـ
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ب ـ ت�`�& آ� اW ��ر اWخ)ى ال���>/� وال�/� ���/&  C;/� ل�/� م/&        
�//� اWث�//�ن ال����م//� ب;//�  //� أس//�اق  )Cثc//ال� &C�?�//ال�//��)�& أو ال(

  .'اWس�اق C4) ال�>� ��'� أو ال"3م�، وه� م� ���� بـال���
  

ـ// وال�ا�//. أ=//A م//& ال>��C//� ال���n��//� �//C أو �>//3ر أن ��-f//J و,//�د 
  .ال>�ع اWول م& اWس�اق ل����� =gً)ا ل���ب� ت�ا ) ش)وط ��Cم;�

  
�N��.ا17 اق _&� ال�:  

  
  :و���U�&N>� O إل> أرب�� أ1 اق

  
١�  :ـ 1 ق ال�.���N ا�ح���ر
  

وه� ال��ق ال/�ي �/�(A س/�ق ال�>� /�� ال��م�/� وال/�ي ���I/C ب�,/�د                  
          &// EًJ��//� م��� �أن آ//� وا�/3 م/>; }/C-ب &C�?�/)م/& ال (/C)3د آ/
اYخ) وب3ون أن تkث) س�Cس�C م>��9ت م��ICة & م>��9ت اYخ/)�&           
               i/بEر�/� ال�����	س/�. أس/�اق ال�>� /�� ا �/� ��FمWول�� أ `� ا

����Wة، واIال�9ه����Wوا ،.  
  
٢�
  :ـ 1 ق اح���ر ال<
  

             z�/<آ/� م �ه��/� &C/9�<م/& ال� �/C�� 3د/ AC  3,�� وه� ال��ق ال�ي
م>;� ب>�(� آ(C)ة  � اN=��ج ال��� وب�لC^��/� 5. أن �/kث)  /� ث�/&                

  .ال����  � اWس�اق
  

  .و����e ت�)ف آ� م>;� �� ت�) �ت اYخ)�&
  

     �Cض//�ء س �//�س//�ت ال�>�C//9&  ـ// آ//� م>//�z �//`. س�Cس//� و�//���;� 
�  .اYخ)�& م& =i2 ال�>�

  
     &C�ـ/// و���///& ت///�>eC �///�	ت أس///�اق ا���///�ر الJ�///�  ///� م�9///�

ICب ال���C4 أس�س و,�د أو �� &C�C�C?ر.  
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ـ///  ///oذا آ�=///l م>�9///�ت ال�///�)و�ت اWخ///)ى م���ث�///� آ///�>��ت     
  .اWس�>o  lن ال��ق  � ه�< ال-�ل� ���ن س�ق ا����ر ��� ت�م

  
�C;/� س/�ق ا���/�ر ��/�          ـ أم� إذا آ�=l ال     f/�^� A/=o  ةI/C9/�ت م���<�

  .C4) ت�م
  
  :ـ 1 ق ا�ح���ر ال��م٣
  

   �//Fس//�� وا�//3ة،  ;//�< ت�k3م� ت(//�ع س//��� أو خ3م//� م//� ب�اس//^� م//<
�C;� س�ق ا	����ر ال��م f�^� ل���.  

  
                  �/� f/�^ال>/��ط ال"/�ص ا���/�ر م �,3  /�� 	 �ال�ا�. ال��� �و 

    Jا ل�,�د ال(ًg= (C)وا�/3       =^�ق آ z�<ة م(^Cت�>. و,�د س �ال� &C=ا�
�� ص>�� س��� م�.  

  
          l/-ت��ن ت �ت ال�>� . ال��م� ال��ول�& اWم) �"��e ب�ل>�(� ل�>�

  .إش)اف ال-��م�
  
  :ـ أ1 اق اح���ر ال����ي٤
  

و � ه�< ال-�ل� �2`� ال(/�?�C& ال���م/� م/. م/��)�& م�C/<C& ب�ل/�ات                 
&، واWآF) ا���/�ً	 أن ��,/3   ب�ل)4� م& و,�د 3د آ(C) م& ال���)� 

ه�ا ال>�ع م& ا	����ر �C& ���ن ال���)ي ال��C/3 ه/� الJ^/&، آ�/�               
  .�-3ث  � ���ل الo  &^Jن ال���)ي ال��3C ه� ال-��م�

  
  

  
  

  .خصائص النظام الرأمساىل 
  

�gم ا	����دي ه� ال^)��J أو اYلC/� ال�ّ�(�/�  /� /Eج ال�/����       وال>
 ^)��J اN,�ب� �� ه�< اWس/r�� ه/� ال�/� ت-/3د ال>g/�م         . ا	����د��

ا	��//��دي، وت//��)ك ه//�< ا�g=W//�  //� ه//3ف وا�//3 وه//� اس//�"3ام     
        ��/�cش(�ع ��,�ت أ )اد ال���9/. بN &ال��ارد أ��& اس�"3ام م��

إذن ت�f//2 ال//>g� ا	��//��د��  //�    . م�C>//� إش//(�ع م��//&  //� م)��//�    
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& ب�`;� ال(��  /� ال�C2C/� وال�س/�?� ال�/�             ، ال;3ف e��"ول�& ت
            >(/CKم ا��/��دي أو ت�/g= ء أي�/Jل��ص�ل إل� ذل5 ال;/3ف، وب �;�)ت�
�//� ال���م//� م//. ال�//���� ا	��//��د�� ب�2//�ءة         A//3رت� �//� e//����

�C�  . و �
  

��د�� (/) ت/�ر�| ال(/�)�� م/&         ول�� ذل5 ��2) ل>� تCK/) ال/>g� ا	��/         
    ��//^�Nم ا�//g<ّق وال(ّ//م ا��//��د ال�//g=و �3ا?//)//��دي ال��	م ا�//g<ال

         B��/"/��دي ال���	م ا�/g<وال �ش�)اآ	م ا�g<وال �م ال)أس��ل�g<وال ،
�ً�//� بc=>//� س//>�>�ول - Tإن ش//�ء ا -B//J  �//F�3-//��د�� ال��	ا �g<//ال  ،

 وال>�gم ال�"��B؛ ذلW 5ن وه� ال>�gم ا	ش�)اآ� وال>�gم ال)أس��ل�
(Cg<ر ال��Gإ �و  lض(J=خ)ى ت��د ت��ن �3 اWا ��g=Wا .  

  
  : ال.-�م ال�أ��1ل�: أوً�

  
ال>�gم ال)أس��ل� ه� ال>�gم ال�ي ��Jم �� ال���C/� ال2)د�/� ل�>�ص/)             
اN=�///�ج وال-)�///� ا	��///��د�� ل� ///)اد  ///� إدارة وتC�///C) وم��رس///� 

 i �///<///��دي وال���	ال>///��ط ا   n�///ال�� f///CJ-ب;///3ف ت �;<///Cب �///�C  
  .ال��دي

  
�///� ال�9///3د     A///3رتJب �///g-�إل///� ه///�< ال �م ال)أس///��ل�///g<و����///. ال
وا	س��)ار و��ب�A/�C ل�ص/Eح؛ اWم/) ال/�ي ,�/� أn/�4 دول ال�/�ل�                

  . ال�Cم ت��,A =-� ا	ت�9< ال)أس��ل�
  

  : ومO أه	 ��Fئh ال.-�م ال�أ��1ل�
  
١-Sل�.�ص� ا �  : ن��ج ال�
�&� ال�Dد
  

، �J� }//C//�م ال>g//�م ال)أس//��ل� �//� م��C//� اW //)اد ل�>�ص//) اN=�//�ج  
    �;C�-و� �C��ن ب;�< ال��=�J، و���)ف ال        �ال-)�/�  / f/�^م Aل��ل5 ل� 

        A/ Eوخ .C)5 ب/�ل/��� �/�C  أي      ، ال��)ف �/  AلEK�/اس �/  f/-ال A/ول
 /��C& أن ���/e أم�ال/A وم/�         . م�9ل �Gل�/� 	 ���/�رض م/. الJ/�=�ن         

  �//  A//�3ل  ًEG�// A//أو ��)آ � ;//� ل//A  ، ال>//��ط الIرا//� أو ال//�>�
           �/C��ال� f/� �;د�k� �ال� e?ال��� �5، وم& أه��� ��C  ��(-ال f�^م
�/� ا	دخ/�ر،  �/& ���/5           }/ال"�ص ل�>�ص) اN=��ج أ=/A �/� ) ال(�

وب�ل5 ��/�ن ه>/�ك م/3خ)ات     ، ���;�I, 5ًءا م�� ����A و�3خ) ال(���     
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�� ا	دخ�ر ال�ي   4W)اض ا	س���Fر وز��دة ا    }ل3خ�،  (3ون ال(�
��g= A///-C///�م ال���C///� ال2)د�///� 	 ت�///�ا ) اWم///�ال ال�///� ت�ّ,///A إل///�     

  .ا	س���Fر
  

               ،A/ورث� �/CJب;/� أب>/�ؤ< وب ./���Cأو ل �)J��/ال� f� �� �ً̀ و��)تn أ�
وم//& ث//� ال��I//3 م//& �//�ا I ، وب//�ل5 ��//� ) ال��I//3 م//& دا //. ا	دخ//�ر

  .ا	س���Fر
  

ل-)�� ا	����د�� ال����� ل� )اد لl�/C �)�/� م^�J/�      وب�ل^(.  ;�< ا  
ب//�  //� داخ//� اGN//�ر الJ//�=�=� وا	,��//�� ل����9//.،  ;>//�ك ، ت��ًم//�

                ./Cب �/Fم �/��د ال"2/��	ت��رس ب�/� ��/)ف ب� �أ=�^� C4) م�)و
ال�"//3رات م//EًF،  �ل-)�//� ا	��//��د��  //� ال>g//�م ال)أس//��ل� م��2ل//� 

BJ  �  . ل�� اW=�^� ال��)و
  
  : ح��X ال�ب4-٢
  

��//I �//� 3 ال//)ب[  //� ال>g//�م ال)أس//��ل� ه//� ال//3ا . اWس�س//� ل�I//�دة    
 �/�  /)د   ، وه� ال�-)ك ال)?W iCي �/)ار ��"/�< ال�>�9/�ن       ، اN=��ج

�A/C م/��-�A ال�"/��C ب�/�          A/C�م إ=�� ��/�)ف ب�/� ت��g<ه�ا ال � 
         &C//ال"�ص//�، وب�//� أن ال//)ب[ ه//� ال2//)ق ب A// أه3ا f//CJ-م//. ت f//2��

(�Nا eC"�/�رون            ، ادات وال���ل� �م ال)أس/��ل�/g<ال �/  &C/9�<ن ال�o/ 
، ال>��ط ا	����دي ال�E?� 	س�EKل ال�/�ارد بJ�(G �`/ c/� م��>/�           

و�//C& �-//3ث ذل////  5� C�,//. اW=//�^� ا	��//��د��  //oن آ//� ال�//�ارد  
ا	����د�� ت��ن �/3 اس/�"3مl و=l/�g ب-C/{ ت�^/� أ�/�� أرب/�ح          

�///� أ�///�� دخ///� م��///& م///&  وب�ل�///�ل� �-///�� ال���9///.، م��>///� 
  .م�ارد<

  
وه///�ا ال///)ب[  ///� ال>g///�م ال)أس///��ل� �///��� �?///3 ال�"///�G)ة؛ Wن      

، ال//�"! ص//��n ال�//�)وع �"//�G) و�K//�م)؛  J//3 �//)ب[ أو �"//�)   
و�3 أش/�ر uدم س/�C{ إل/� و,/�د �/3 خC2/� ت��/e ب/C& ال�/��-�                    ، ه�ا

ال"�ص//� ل�2//)د وب//C& ال�//��-� ال��م//� ل����9//.،  //�ل2)د ال//�ي �//���  
fCJ أ��� رب[ م��& إ=�/� �J/�م بo=�/�ج ال/��. ال�/� �/Iداد ال^�/n         ل�-

�;C�آ�/� أ=/f/J-� A      . وب�ل5  ;/� ��(/� ��,/� ال���9/. ل;/�< ال/����            ، 
وه��ا =39 أن ال)ب[  /� ال>g/�م ال)أس/��ل� ل/iC            ، ال�3�I م& اWرب�ح  

ً̀� أ�/3                 �AC ال�>�g/�ن  -/�n، ول�>/A ���(/) أ�/ ��-� 3?�م9)د 
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ل�//�C)ة ل�>g//�م ا	��//��دي وت��//� دا?ً�//� �//�     ال�>�ص//) اWس�س//�C ا 
ت>�A//�C؛ �C//{ إن م�I//3ًا م//& اWرب//�ح ��>//�  //� ال>;��//� م�I//3ًا م//&         

  . اN=��ج
  
٣-j
U�N1&�دة ال�  :  
  

ل�///� آ///�ن ال�>///�z �///��� إل///� ت-f///CJ أ�///�� رب///[،  ///oن ر4(///�ت        
ال�//��;��C& ه//� ال�//� ت-//3د م9//�	ت اN=�//�ج ال�//�  C;//� رب//[ أآ(//)،     

 ر4(/�ت ال�/��;��C&  /� م>/�z م�/I/� &Cداد G�/(;�        ول�لC/� 5& ت/Iداد    
�;C� ،             (/Fب-/�ا أآ(Cل z�/<ال�>��9ن إل/� إ=�/�ج ه/�ا ال� A9�ّ� �وب�ل��ل ،

، إذن  )4(�ت ال���;��C& الIا?3ة ه� ال�� تJ/ّ)ر م/� �>�A/9 ال�>�9/�ن             
ه//�ا م//� ��//)ف ب//��Cدة ال�//��;�5، إن آ�C//� إ=�//�ج س//��� م�C>//� ت�-//3د 

  .n���;C در,� ر4(� ال���;�5  
  
٤-�N��.ال� :  
  

�C/{ ت��(/) م/& ال��ام/�        ، وه� م& أه� خ��?! ال>�gم ال)أس/��ل�      
ال�//� ت��//� �//� ز�//�دة ال�2//�ءة ا	��//��د�� واC,��=N//�،  //�ل�>��9ن      

       &C��;3د م& ال���وال>��9C ه�  ، ��>� ��ن  ��C بC>;� 	,��اب أآ() 
، 2/`� ات�9< اWس��ر لE="�2ض وخ)وج ال�>�C9& ذوي ال�2/�ءة ال�>"     

و	 ��(�J  � ال��ق إ	 اWآ2/�ء، وم/& ث/ّ� �/kدي ذل/5 إل/� ا	س/�"3ام          
  .اW `� ل���ارد وم& ث� ال�"�C! ال�eء ل���ارد

  
وم//& =��C//� أخ//)ى ت�,//3 ال�>� //�� �//� م//���ى ال�//��;��C& ال//��&    
��>� ��ن  ��C بC>;� ل�-��ل �� ال��. وال"3م�ت ال�� �-��,�=;/�؛          

ب-C//{ �"//)ج ال�//��;���ن ال//��& 	  ، �رم//� �//kدي إل//� ارت2//�ع اWس//� 
أو ال/��& 	 ت�>�س/n ال�>�2/� ال�/�          ، ت��F ل;/� ال/��. ض/)ورة �/��ى        

و	 ��(J/�  /� ال/��ق إ	        . �-���ن �C;� م& ال���� م. ث�& ال����      
  . ال��& ت��ن ��,�;� ل����� أآ()

  
               �/�C  &C��;��/ال� &C/وب �;</Cب �/�C  &C9�<ال� &Cب i �<دي ال�k� وه��ا

�;<//Cإن ت//� )      ب }//C� //��د��؛��	ء ل��//�ارد اe//ل ال�EK�//س	إل//� ا 
خ�ص///�C ال�>� ///�� �///kدي إل///� ت///� C) ال///��. ب�c///�& ,///�دة وأ ///`� 

  . اWس��ر
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��Uز الO�J ه� اkل&� ال�� ��Eد ا��17ر-٥ :  
  

     �<Cس�. م� �  &C��;����ى       ، ت�,3 ر4(�ت ل�/Jه�< ال)4(/�ت ت/��� ب
n�^ض م>     ، ال( �  &C9�<��وت�,3 ر4(�ت ل    f/CJ-ل� �/;�Cوب ��9ت;�

و�/��� ذل/5 بJ/�ى ال�/)ض،  >�9C/� ل���2/� ب/C&              ، أ=g� رب/[ م��/&    
           �  z�<آ� م �Cس��ر وت�39د آ�Wو��ى ال�)ض ت�-3د ا n�^ى ال��

  ال��ق
  

�� ش)اء ال��C< ال���C=3 ��� : م�Fل ذل5 &C��;ال��� n�G .2إذا ارت
�C;� أآ() م& ال���C ال��,�دة  � ال��ق س/           �;)�G دي ذل/5   ص�رkC

  �//C=3ال�� >�//Cال�>�9//�ن إل//�  ، إل//� ارت2//�ع أس//��ر ال� A9�C//س �وب�ل�//�ل
وب�ل��ل� س3�IC إ=��ج ال��C<    ، إ=��ج م�C< م��C=3 أآF) ل�-fCJ رب[ أآ()      

           �JC/ال3,�ج س �� &C��;ال��� n�G �ّ� إذا iب�ل��2، وال�� �C=3ال��
3د ال�>�C9& ل�3,�ج، س�) ال3,�ج  �JCس �وب�ل��ل .   &C/ب  �/ه�ا ال��2

   �Cم& ت-3�3 ث�& ل�س��ر وال�� ACدي إلk� وم� n�^ى ال�)ض وال��
  . ه�ا م� ��)ف ب9;�ز ال�F&، ال�>��9 ل���.

     
�HIJال �
K17ا <
  :آ&� أ��ب ال.-�م ال�أ��1ل� �

  
            .C^��/؛ تfال/��ب  �  �م ال)أس��ل�g<ل �)اءت5 ل"��?! الEم& خ

     �rسWا ��� الEFث�، وال�� ت-3د =�C/� ال>g/�م       أن ت��>z آeC أ,�ب 
وه� م�ذا ت>�z؟ وآeC ت>�z؟ ول�/& ت>/�z؟ وال/�ي أ,/�ب             : ا	����دي

 &�Fه� ,;�ز ال �م ال)أس��ل�g<ال �ث�  EFال ��rسWه�< ا ��.  
  
  م�ذا �.�P؟-١
  

         &C///ب �///�///� ه///�ا ال///�kال م///& خ///Eل ال��2 &�F///أ,///�ب ,;///�ز ال
ل�//)ض وال^�//n؛  -C>�//�   ال�//��;��C& وال�>�C//9&، أي ت�2//� �//�ى ا  

�//� س//��� أو خ3م//�؛ ��A//9 ال�>�9//�ن إل//�     &C��;��//ال� n//�G دادI//�
  م�ذا ت>�z؟: إ=��,;� ل�-��C ال)ب[، وب�ل��ل� ��9ب �� سkال

  
   آ&� �.�P؟ -٢
  

            &C/9�<ل �)ص ال�Eال م& خkه�ا ال� �� �ً̀ أ,�ب ,;�ز ال�F& أ�
، وب�ل�/�ل�   �� ت-fCJ أ�� رب[ م��&  ��C ��)ض�=A م& ال�>�9/�ت         
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س��-3د آ�C2C إ=��,;� ب>�ًءا �� ت-fCJ أ�� ت���2 م��>/�  /� اN=�/�ج،       
  آeC ت>�z؟: وه��ا ��9ب �� سkال

  
   ل�O ن.�P؟ -٣
  

�//� ال//��& ش//�رآ�ا  //� إ=��,//A؟ و�//3 أ,//�ب    zت�ز�//. ال>//�ت �//C2Cأي آ
�� ه/�ا ال/�kال، �J� }/C/�م ب�-3/�3 =/�(� م/��ه�� آ/�           &�Fز ال�;,

، و�//� �//3ر =//�(�A م//& اN=�//�ج ��//�ن =//�A)C م//&  �م//�  //� اN=�//�ج
A,��=إ �م& ش�رآ�ا   �� zوه��ا ���زع ال>�ت ،zال>�ت.  

  
>�ص) اN=��ج ل;� =/�(�  /� ال�/��رآ�             .C�, وم& ال�39) ب�ل�آ) أن
         zوه��ا ���زع ال>�ت BJ  ال�>�) ال(�)ي iCول ،�C,��=Nال���� ا � 

>�ص/) اN=�/�ج      .C�, ��ل�/�ل وال�>C/g� وه�/�ا،      ال(/�)ي ورأس ا   : 
 �C,��=Nا �C�ال�� �  Aم��ه�� �)�= n�-آ� ب.  

  
  :�& ب ال.-�م ال�أ��1ل�

  
>3م� Gُ(f ال>�gم ال)أس��ل�  /� ال�ا�/.؛ أس/2) /& ب�/� ال�C/�ب،                
وذل�9C�= 5 ل���ب� ت/� ) ال/�)وط الEزم/� ل>g/�م رأس/��ل� مF/�ل�،           

           A/C  ، ��/�ن�ل�/Fم �م رأس��ل�g= fJ-�� ��� A=ب��>� أ     &�F/ز ال�/;, 
ه//� ال�//�-��  //� اWس//��ر و //� ال��C//�ت ال�>�9//�؛ 	 ب//3 م//& و,//�د      
                 &C�?�/)ة ,/3ًا م/& ال(/C)3اد آ/ال�>� �� ال��م�� ال�� ت���F  � و,/�د أ
        �//�وال�//��)�&، ب-C//{ 	 ��//�ن Wي وا�//3 م//>;� ب�2//)د< الJ//3رة 
�� ال��) و�)وف ال��ق، م. و,�د �)�� ا	=��Jل ال��م��           (Cثcال�

) اN=��ج، و�)�� ال3خ�ل وال")وج  � ال��ق، وال��� ال��م�         ل�>�ص
  .ب��cال ال��ق

  
و�///3 آ///�l2 ال�9)ب///� ال)أس///��ل�C أن ه///�< ال///�)وط �///� أن ت�///�ا )     
م���9//�، وأن ت�//5 ال//��رة الF�ُ�//� ل//� ت�-f//J  //� ال�ا�//. ال���//� إ	  

  .ل�2)ة و,ICة م& الIم& 
  

   �//g<ن الc//أن  =��//)ف ب �//<C�م ال)أس//��ل� ول�//& م//& ب//�ب اN=//��ف 
����///. ب�)و=///� و�///3رة �///� ال��e///C، و�///3 أض///l2C ل///A ال�CF///) م///&  
اNص��Eت م. الIم&، م�� ,��A ����) ��� اYن، و�-fJ =���9ت          
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، وأب#�ز �&# ب     أآ() م/& ال>g/�م ال�>/� i ل/A وه/� ال>g/�م ا	ش/�)اآ�              
  :ال.-�م ال�أ��1ل� ه�

  
  : ن�  �mه�ة ا�ح���ر-١
  

 م/& ال�/�)و�ت ب��/� إ=�/�ج م�/3�J�       &C ب�	����ر ا=2/)اد م/�)وع     
                �/� n/و��)ت ،A/C  A��/ �<خ/) مu م�)وع .C^��� 	 }C-ب ،Aم ب�J�
ذل//5 أن ال�-��//) �//��^C. ال//�C^)ة �//� ال//��ق م//& �C//{ ت-�3//3        
3  ��A//�C  //� ت�ز�//.  //J2و� &�F//ت، و���^//� ,;//�ز ال�//Cس//��ر وال��Wا
وت"�C! ال��ارد ب��� �-f/J ال�2/�ءة، وم/& م/��وئ ا	���/�ر أن           
ال�-��) ��c9 إل/� ت-3/�3 �9/� اN=�/�ج، و�)م/�ن ال/��ق م/& ال/����                  

ور4//� أن  //� إم�//�ن  ، وت-f//CJ أرب��//A ا	����ر�//� ، ل) //. أس//��ره� 
ال�////��=. وال�////Iارع أن ت>////�z ال��I////3 وبcس////��ر م>"2////`�، إ	 أن  
                 �/J� �/�� ��/ب�� �;ال�-��)�& �2/`��ن بJ/�ء u	ت;/� �G�/� وم/Iار

��ره�، وه�/�ا �/kدي ا	���/�ر إل/�         ال��)وض م& ال���� وت)ت2. أس/     
  .س�ء اس�"3ام ل���ارد ا	����د��

  
وه�//�ا �//kدي ا	���//�ر إل//� اس//�EKل ال�//��;��C& ل//��ل[ أص//-�ب      
ً̀� إل� س�ء اس�EKل ل���ارد، م�/� ,�/�             رؤوس اWم�ال، و�kدي أ�
آCF//) م//& ال-��م//�ت ال)أس//��ل�C ت�//3خ� ل�>//. ا	���//�ر م//& خ//Eل        

C& ل�>/. ا	���/�ر، وال�CCJ/3 م/& س/�^�تA           إص3ار ت�)���ت وس/& �/�ا=     
  .ل��ل[ ال���;�5

  
  : 1 ء � ز: الFE, وال�Jوة-٢
  

3د م& ال3�?� أه�;� ال����C ال"�ص/�            ���)ت�I ال>�gم ال)أس��ل� 
ل�>�ص) اN=��ج، و=gً)ا ل>/3رة >�ص/) اN=�/�ج ب�ل>/�(� ل�/3د ال/���ن            

             =Nص/) ا�< I/م/& ال�/��ه3 أن ت�)آ A=o  آ� دول�؛ �أ�/3ي        �ج  /�/�
 C�� �//r�//� م//& ال���9//.، و�(J//� ,�;//�ر ال���9//. م//& ال^(J//� ال��م�//�  
ال��د��، وه��ا �)ب[ أص-�ب رؤوس اWم/�ال م/& >�ص/) إ=�/�,;�           
م(�ش//)ة، آ�//� ه//� ال-//�ل ب�ل>//�(� Wص//-�ب اWراض//� م//EًF ال//��&         
�-//���ن ال)�//. أو ا9�N//�ر، أم//� ال��//�ل ال//��& 	 ����//�ن >�ص//)      

�;=o//  ج؛�//�=Nا ،A//=ب//� ال�9;//�د ال//�ي �(�ل��Jم �دخ�;// �//� �-//���ن 
وم//& ال^(�C//� إزاء ه//�ا ال�ض//. أن �//Iداد أص//-�ب رؤوس اWم//�ال 
ث/)اء =�9C/� 	رت2/�ع دخ//�ل;�، وم/& ث/� ���/>;� ادخ//�ر ,/Iء م/& ه//�ا         
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>�ص/) اN=�/�ج              �/C��دي إل/� ز�/�دة مk/� �/ر م���Fدة اس��ال3خ�، وإ
، و�� ال9;� اWخ/)ى ت^/�       وت)اآ�;�  � أ�3ي 3د ���C م& اW )اد      

ال^(�J ال��م��  � م���ى م��C� م>"�2؛ Wن ال��م� ال�ي �-��          
�� دخ� م>"�2 	 ����& م& ا	دخ/�ر، وم/& ث/� 	 ���/5 >�ص/)            

  .اN=��ج
  

و	 ����//e ذل//5 �//� ال>//�ا�� ا	��//��د�� وا	,���B//J  �//C، ب//�       
               �/�م�Jم/�ت  ���3ى إل� ال>/�ا�� ال/��Cس�C؛ �C�/� }/C^) اC<4W/�ء 

ا	��////��د�� وا	,���C////�، وب�ل�////�ل� ���////3 =2////�ذه� إل////� ال>////�ا��    
  �//�ال/��Cس�C؛  C//�� =2//�ذه� إل//� إدارة ش//kون ال3ول//�، وال-//��ل 
أ�///� م)اآ///C  I;///�، وذل///5 م///& خ///Eل ال///�C^)ة �///� اI///�Wاب        
/Eم وال3��/� وش/)اء               Nم/& ا f/2وا=�"�ب;�، ب�� �����ن م& أم�ال ت�

  .ال�م�
  

3 اWس//) الC<K//� ت//Iداد �//�ة وأ���ًم//�، ب2//`� م//�    وب�//)ور ال��//l ت9// 
ت/� )< Wب>�?;/� وأ/`�?;� م/&  /)ص ال-C/�ة وال���/C� وال�)�/�، و //�         

  .ال��A�2= l ت��ارث ال^(�Jت ال��د��  J) uب�?;�
  
٣-�  : �XاE ال'�Gل� وو� د ا7زم�ت الEور� وال�<
'�ت ا�����د
  

-)�/� ا	��/��د��،   ل3J س/�د ا	�J/�د أن ,;/�ز ال/�F&  /� إG/�ر م/& ال             
آC2//� ب�-f//CJ ا	س//�"3ام اWمF//� وال��م//� وال�//eء ل��//�ارد، إ	 أن      
ال//�C) ال^(�C//� ل�>g//�م ال)أس//��ل� أدى إل//� �;//�ر ال(^�ل//�، ودخ//�ل  
ا	����د  � أزم�ت دور�� م��J�E،   �. ت�س. ال>/��ط ا	��/��دي            

ام  � ال>�gم ال)أس��ل� تIداد أرب�ح ال�>�C9&؛ م�/� �/kدي إل/� اس/�"3           
اWرب//�ح  //� ت�س//C. وز�//�دة ال^��//� اC,��=N//�؛ م//& م�//3ات وم//��=.   
وu	ت ب��Iدة ه�?��، إ	 أن ه�< ال��Iدة  � ال^��� ا �/C,��=N	 ��Jب�;/�    
�دة، و	 ����(;� ز��دة م��ث��  � دخ�ل ال���ل؛ وم& ث� 	 ت/Iداد              
�//3رة ال��//�ل ال//�)ا?�C ب�لJ//3ر ال�//� � 	س//���Cب ال�I//�دة  //� ال^��//�     
�/�ل             Wر,/�ل ا A/9�� �م�� �-3ث ت�3س ل��>��9ت، وم& ث ،�C,��=Nا
إل� ت"�C2 �9� اN=��ج & f/�(G ا	س/�K>�ء /& أ/3اد م/& الJ/�ة             
ال��م�//�؛ وب�ل�//�ل� تg;//) ال(^�ل//�، وال(^�ل//� ت//kدي إل//� ز�//�دة اWزم//�  

  .�3ة
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     	 &C//9�<أن ال� �ً̀ وم//& أس//(�ب اWزم//�ت  //� ال>g//�م ال)أس//��ل� أ�//
���//�ا ب�3//� �لn//�G �//C ال�//��;��C&  //� اW,//� ال^��//�،  ���//& أن ��

     ،�//J�Eم� �//Cوخ//��صً�  //� �//� �//3وث تCK//)ات س�Cس//�C وا,���
�� ذل/5 أن ال^�/n ال�2�/� �/� س/��� م��I� 3/� �/<C/3 و�/3                      nو��)ت
�� آ/�ن �����/A ال�>�g/�ن، م�/� �/kدي إل/� اخ/�Eل ال�/�ازن                   !J<�

  . بC& اN=��ج وا	س�;Eك
  

إن ال�J�(//�ت ا	��//��د�� رواج وآ//��د، ه//�  //� : J//�لول//�ل5 ���//& ال
ال�ا�. س�� م& س��ت ال>�gم ال)أس��ل� ال-)،  2�  �/)ة �/Iداد �9/�             
   �//J� //)ة أخ//)ى�  �//��دي و�-//3ث رواج وا=��//�ش، و //��	ال>//��ط ا

  .�9� ال>��ط ا	����دي و�-3ث آ��د ورآ�د
  
� ال ه�&�-٤��  : ال
  

ل)أس��ل� لl�/C م^�J/�، إذ 	      ال-)�� ال�� ا �)ض;� أ=��ر ال��هn ا     
ت���//. ب;//� س//�ى  r//� م-//3ودة م//& اW //)اد ه//�  r//� م//Eك >�ص//)        
         (/C,W. ب;� ال��م� ا���� 	ل،  �Fال� �C)س ��اN=��ج؛  -)�� ال��� 
                  n)�/وذل/5 ب ،A/C  n/4(� إ��9د ال��� ال/�ي & I9�� ال�ي �4لً(� م�

�ل(C/� ال/��n، م�/�    اش�3اد ال�>� �� بC& ال^(J/� ال���م�/� ال�/� ت�/��ن 4      
�9(///)ه� �///� �(///�ل أ,///�ر م>"2///`�؛ ��///� 	 ���)ض///�ا ل�(^�ل///�   

 م�C//�ن �م//�  //�   ١٢وال�//�)د،  //cي �)�//� آ//�ن ����;//� أآF//) م//&     
ال�	��ت ال��-3ة، آ�=�ا  � ��ل� ب^�ل/� خ/Eل الEFثC>/�ت، �C/{ س/�د               

  .ال��ل� أزم� �ل��C آ()ى 
  

�-3 م>;� ال3خ� ال�ي أم� �)�� ا	س�;Eك  �l�C م^��J آ�ل5، وإ=��       
�� ذل5 أن �J)G ال���ل  nال���9.، و��)ت �آ�  )د   AC� ��-�

  .ال�� ت-�� �� دخ� م>"�2؛ 	 ت-�� إ	 �� ال`)ور��ت
  

            }/C� ،ة(/C)م�3>� آ �م ال�)ور  �g<ب �أس��ل(م ال�g<ال AC)و���& ت�
إن ال//��ارع �//3 أ//3ت ل//�C) ال//��Cرات  C;//�، ث//� ت)آ//l ال//��Cرات      

e��"ه/�<                ب� �ال�/)ور،  2/ �C/g<ال/��ارع ب/3ون ت �  (C��ل �; أ=�ا
ال-�ل//� س//JC. ال�CF//) م//& ال-//�ادث، وت�//� ال�2ض//�، وت)ت(//5 �)آ//�     
              �J?�/ه�< ال-�ل/� أن �-/�� س �Fل� �C��-�9 الC�<ال�)ور، وس���ن ال
ال//��Cرات ال//�CK)ة، ال//��& �-//���ن �//� �//3ر ب//�BC م//& ال-)�//�     

ه/k	ء ب/3وره� �-/���ن �/�     �;3دون بC� A/�ة راآ(/� ال/3را,�ت، و      
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�3ر eC2G ,3ًا م& ال-)�� ��)ض�ن ب;� ��Cة ال���ة ل�"^)، وه�/�ا            
           &/�  eC�`/أم/� ال ،A/��(� ��=39 أ=A  � ه�ا ال>�gم �-�� ال�Jي 
ت�//�ن �)��//A إ	 آ��//� خ�لC//� م//& آ//� م�>//�، وب//�ل5 �>�//�) �//�=�ن     

  .ال�Kب� �C{ ت��C ال�?�ب ال-)ة م. ال")اف ال-)ة
 

  
  

  .خصائص النظام اإلشتراكى 
  

   �//C��م A//C  ولk//م ال//�ي ت�//g<ال �ت�>// �//C��ال� �//C��<م//& ال �Cش//�)اآ	ا
 oن : س�اء اN=��ج واWراض� واY	ت وال���=. ل�3ول�، ب��>� uخ)    

  AC`//�Jف م//� تE//خ �//� �Cش//�)اآ	ا  �//C��ال� �//�ال)أس//��ل�C، تJ//�م 
  . ال��9�C ل�>�ص) اN=��ج ال�"���2

  
أي أ=//A م//& ال��2//)ض  //� ال>g//�م ا	ش//�)اآ� أن 	 ���//5 وا�//3 م//&    
اW //)اد ش//�rًC م//& >�ص//) اN=�//�ج، 	 ���//5 أرًض//� و	 م//�>ً�� و	     
u	ت، وإ=�� آ� ذل5 م�5 ل�3ول/� و,�C/. اW /)اد ����/�ن ل/3ى ال3ول/�         

، و=Cg) ذل5 تJ/�م ال3ول/� ب/�3 �/�,�;� م/& ال^�/�م         ]ال��م � الJ^�ع   [
             (/C4و �C/�م/& ال/�-� وال�� �ال"3م�ت ال�"���2 ل; (C وال�)اب، وت�

  .ذل5
  

  آ&� ن�a ال.-�م ا�ش��اآ� ؟ 
  

ت��() ا	ش�)اآ�C م)�ت ب�)���C& أس�س  &C�C� c�/=ت;�، أم/� ال�)��/�            
�cت ه/�< ال�)��/�     اWول�  ;� م)��� ا	ش�)اآ�C ال��FلC/�، وت��(/) =/         

                   A/C  �C/�� �ل�/Fب��/��& م��9/. م �آ/�ن �-�/ }/C� ن�/GE 3 أ;م>� 
           �/�gول م& ال���9. آ� ص�ر الIو� ،�;<Cب f�(2ت Eب �Cال>�س س�اس
ا	,���� وال��Cس� وا	����دي، و�/l/�� 3 ه/�< اW �/�ر م/`�)<             
 � أذه/�ن ال�CF/) م/& الE2س/�2 وال��2/)�& �/� م/) ال�/��ر، ��/�                   

 ال��س//. //�) ل�//3خ� ا	ش//�)اآ�C م)��//� ,�3//3ة أ	 وه//�  ,//�ء الJ//)ن
ا	ش�)اآ�C ال����C، وذل5 م& خEل آ/�رل م/�رآi ال/�ي �/�م ب�ض/.               
أس//i ا	ش//�)اآ�C ال���C//� ال�//� آ�=//l ت;//3ف إل//� ت�//��� م(//�دئ         
ال)أس��ل�C، وس�=3<  � ذل5 ال��2وت ال^(J� وا	ض^;�د ال�(C/) ال/�ي      

�=��J)G A ال���ل  � ال3ول اWور(�  .وب�C خEل الJ)ن ال��س. 
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  م� ه� أب�ز ��Fئh ا�ش��اآ&� ؟
  
  .ال�
�&� ال;���&� ل �1ئ, اSن��ج-١
  

و�3 ذآ)=� ذل5 أن وس�?� اN=��ج م�5 ال���9. ولiC م�/5 ال2/)د، أي     
أن ال���C//� ال2)د�//�  //� ال>g//�م ا	ش//�)اآ� ت�//�د ت>-//�)  //� أش//�Cء      

C)ه////� م////& ال////��.  ب////�C^�؛ مF////� ال�////��آ& واWدوات ال�>IلC////� و4 
ا	س////�;Eآ�C، وتcخ////� ال���C////� ال��9C////� ل�س////�?� اN=�////�ج إ�////3ى     
�  ///� ال�^(JC///�ت  ً�C///ش (///FآWا �ال3ول///� وه/// �///C��؛ إم///� م&Cص///�رت
ا	ش�)اآ�C، أو ال�C��9ت ال���و=C� �C{ ت>��C��, cت ت��و=C/� ل��/5           
اWراض///� الIراC///�، أو ال///�>��ت ال///�CK)ة؛  �Fً�///� ت�///�ن ه>///�ك  

آ� وا�3ة م>;/� م��9/� م/& الC/�E2& ل����/5 م/����              ,���Cت ت`�   
�C  .م& اWراض� الIرا

  
��Uز ال�p&GM ه  ال@ي h�M ال� ارد-٢.  
  

=��9C ال����C ال3ول� ل�>�ص) اN=��ج،  �ل�ي ��Jم ب�-3�3 آ�C2C ت�ز�.           
  ] .,;�ز ال�"^BC داخ� ال3ول�[ال��ارد ه� ال3ول� 

  
ه/�< ال"^/� ت/��� ,�C/.        وذل5 م& خEل وض. خ^/� ��مC/� ش/�م��،           

  .ال��CK)ات ا	����د�� داخ� ال3ول� 
  

وه//�ا ب//�ل^(. �-�//�ج إل//� �//�) د�f//C ,//3ًا لC�9//. م//�ارد ال���9//.      
 BC//^"اد داخ//� ال���9//.؛ ��//� ت//���& ال3ول//� م//& ال�(// Wول-�,//�ت ا
           A/=ذل/5 أ �م/)  /Wال-�,/�ت، و�/3 وص/� ا ��ل��C2C ت�ز�. ال��ارد 

ل"��C>�ت آ�ن �"^B ل�C2C/� ت�ز�/.   �� س(�C ال��Fل  � م�)  � ا   
     B/ال���س �م  /�/Cال �ال��)ي ��)ب   &Gأن ال��ا n�-C  ،ال��ي
               �/J�ة، ال��(CK/ص fث م�/�لE/ث EُFت ش�ي، أي م� ���دل م���)ث آEث

  5//C^�� �//ثEث �ون ,//)ام  //(�////�)ون ,//)ام واض//)ب  �//�ًF٦٠م 
&  ,/)ام م/  ٦٠,)ام، أي ال��اG& ال�/�)ي ال�ا�/3 مFً�/� �-�/�ج إل/�            

3د ال��n ال�/�)ي      ��ًFن م�C�م &�(�ال��ي ��م�Cً ،واض)ب  � 
u=�اك ��^5C آ�ا وآ�ا آC�� م& ال��ي �C>� إ=��,A  � الC/�م، وه�/�ا              

  .آ� ش�ء ت"^^A ال3ول�  � ال3وا,&  � ال�-�م  � ال�CFب
  
��ت ال��م� وإل�qء ح��X ال�ب4-٣��  . إش'�ع ال
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 ب�لJ`�ء �� ال^(�CJ، و,��     �C{ �;�� ال>�gم ا	ش�)اآ� آ�� ذآ)=�     

     I �//� م�//g= �//K�� �؛ وب�ل�//�ل(//CJ  	و �4>// E//  وا�//3ة �//J)G ال>//�س
ال)ب[، أي 	 ��([ ال;3ف م& ال>��ط ا	����دي ه� ت-fCJ ال/)ب[؛         
Wن ال)ب[ >3ه� وسC�� م& وس�?� س�ء ا	س/�EKل �/kدي إل/� س/�ء               

 I ال��ز�///.  ///� ال///3خ� والF///)وة، وب�ل�///�ل� �-///� م-///� ال///)ب[ آ-///�   
          �Cولk�/س ب�ل���/�Nوا ،�<G�/وال���ر ال �م�Jا����دي ال���ر ال
3م و,�د رب[ ��Jم         )Cg= إش(�ع ��,�ت ال���9.، و �وال���رآ�  
ال>g//�م ا	ش//�)اآ� ب�C^K//� ��,//�ت ال���9//. م�9ً=//�؛  //�ل���C� م9//�=�   

  .ور��� ال�-� م�C=�9 وال�) AC م�9=� وه��ا 
  
٣- r��  .آ, حr���( ^N وآ, حN^ ح�
  

أي �J//3م آ//�  //)د خ3م�ت//A إل//� ال���9//. ب-//�A//���G n، و //� ال��Jب//�  
       A�,�� n�-ال2)د م& ال���9. ب �ال2)د [���� A,��[    وم�>� ذل5 ل� ،

      >(//�>//3=� ش"//��ن؛ أ�//3ه�� ش//�ب  //� ال"//�مi وال�//�)�& م//& 
�/�  [م�Iوج و>�2G >3 وا�3 و���/� اث>�/� /�) س/��  /� الC/�م                 

، واYخ//) ر,//� >//3< خ�//��   ];//��//3ر A//���G ال�//� �//��^C. ال��//� ب   
//�)ة أو	د و���//� أرب//. س//��ت  //� الC//�م     >3//<�ًم//� و &C�//وخ�

]  A/���G n��[                  ال/�;)؛ �/  B/J  �/C<, �/?خ/� م�c� وم/. ذل/5  �ل/��ب ،
A=W 	 �-��ج أآF) م& ذلc  5س)تA م��=� م& ثEث� أ`�ء  B/J ه/�        

�ًم� �cخ� أر           &C��"أم� ال),� ذو ال"��� وال ،A<واب A�,ب���?� وزو
�� أس)تA ال���=� م/& اث>�/�         f2<Cل �;Cج إل��-� A=W (;ال� �  AC<,

�)ة `ً�ا.  
  

ه�< ه� أه� خ��?! ا	ش�)اآ�C، و�3 ت�n9 ب;/� Wول وه�/� =g/ً)ا              
/)ض ال>g/�م ا	ش/�)اآ�  /� اGN/�ر               3/<لg;�ر ب�/� ال��I/Cات 
ال>g//)ي آ�//3م و,//�د ب^�ل//�،  �ل3ول//� ت��//C�, e//. م�اC<G;//�، وآ//�  

 ب3Jر A���G و�cخ� �� �3ر ��,�A، وآ�/3م و,/�د م��=/�ة ل/3ى         ��^�
أ )اد ال��n  /� ال/�-� مFً�/� أو ال���/C�؛  /E ت3/9 أش"�ًص/� �)�/3ون                
دواًءا م�Cً>� و	 ���^��Cن ش)اء< Wن ال�-� م�C=�9، و	 ت39 ش/�ًب�            
                A/=أ 	، إ�م9/�= �C�د /. ال�/�)و �ت  /�ل�� .C^��� 	و �3 أن �����(�

   �JCJ-ال �            n/�4أ l/��, �/�ب ��ت�/C/3ة  �/� �Cش/�)اآ	ا=^/�ت ا
              �/  �/J)� 	، و�ال)أس/��ل (/-م ال�/g<ت�-�ل إل� ال �;�J)G �ال3ول ال�
            �/F، و��� م�اآ(ش�	م ا�g<ن ال�J)^دول� أو دول��ن ت 	م إ�Cال �ال��ل
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ه�< ال3ول  � J�(G;� ل��CK/) ل�)أس/��ل�C، و�(/� أن =/�آ) ل�/� C/�ب              
"C! ال��C2C ال�� أ,�بl ا	ش/�)اآ�C ب;/� �/�          ا	ش�)اآC^��= �C. ت�  

  :اWسr�� الEFث� �� ال>-� ال��ل�
  

�HIJال �
K17ا <
  :آ&� أ��بs ا�ش��اآ&� �
  

               ،z�/<ث/� م/�ذا تEF/��د�� ال��	ا ��r/سWا �/�أ,�ب ال>�gم ا	ش�)اآ� 
�� ال>-� ال��ل� z�<= eCآ ،z�<= &ل�:  

  
  م�ذا ن.�P؟ 

  
� ه/� ال/�ي أ,/�ب �/� ه/�ا ال/�kال، وذل/5               ,;�ز ال�"^BC  /� ال3ول/     

/& f/�(G ت-3/�3 ال-�,/�ت  //� ال���9/.، وت-3/�3 ال�/�ارد، ووض//.        
  .خ^� ل��C2C ت�ز�. ال��ارد �� ال-�,�ت

  
  آ&� ن.�P؟

  
و,;//�ز ال�"^//BC  //� ال3ول//� ه//� ال//�ي ��"//� الJ//)ار ال>;//�?�  //� ه//�ا  

ل����/�  ال��9ل،  ;� ال�ي �-3د أس��ب اN=�/�ج ل/EC?� �9/� ال�/�ارد ا           
  . � ال���9.

  
  ل�O ن.�P؟

  
�� م& ش/�رآ�ا  /� ال���C/� اC,��=N/�، وه>/�                 zت�ز�. ال>�ت �C2Cأي آ
�� ه�ا ال�kال؛  �ل3ول� ه� ال�� ت-/3د �9/�               nC9ت �ال� �ال3ول� ه
ال���ل� وم�/3ل اW,/)، وب�ل�/�ل� =/�nC اW,/�ر  /� ال/3خ� الJ/�م�،             

            /<�Iإل/� خ nه�/C  ]ال/)ب �/  �Fأم� ال�2?� ال���     Aس/�"3ام	ال3ول/�  �
  . � أ4)اض ا	س���Fر

  
                �/C2Cوآ �ش/�)اآ	م ا�/g<ة الc�/= �/C2Cآ &/ �Jال�/)ة ال/��ب �ت-3ث>�  / 
/)ض ال>g/�م            3/<��A و�/� ال/)4� م/& �;/�ر ب�/� ال��I/Cات 
        �//�ا	ش/�)اآ�  /� اGN/�ر ال>g//)ي إ	 أ=/A  /� ال-JCJ//� �/3 ا=^/�ى 

أn//�4 ال����9//�ت آCF//) م//& ال�C//�ب ال�Jت�//� وال�//� أدت إل//� س//�Jط    
ا	ش�)اآ�C ا��/��د�ً� وإل/� ت-/�ل أn/�4 ال����9/�ت ا	ش/�)اآ�C إل/�               

  :م����9ت رأس��ل�C ب�3 ذل5 وأب)ز ه�< ال��Cب ه�
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١-�G
Nال Xة و��آEEال� �Xال��آ :  
  

م�ذا =>/�z ؟ آz�/<= e/C ؟ ل�/&     ( ��� ذآ)=� م& �(� أن اWسr�� الEFث�        
,;//�ز ال�"^//BC، و //� ال-JCJ//�   �//�� اN,�ب//� �C;//� ب�اس//^�   ) =>//�z ؟

            �/  �/�Fال3ول/� ال��� �/  �/C�ه/� ال/��^� ال� n/ل�Kال �  BC^"ز ال��;,
�J)G ال-Iب ال-�آ�، م�� ��>� ت-�ل ال3ول� إل/� د����ت�ر�/� ت-��;/�     

  .G(�J ال-Iب ال-�آ� و��-���ن  � آ� ش�ء �9)ي  � ال3ول�
  

& ه�< ال�)آ��I ال�3�3ة وت)آI ال��^� ال���ع           z�= 3ال�3/�3    و� �/ 
          �/C,��=Nد�� وال�2/�ءة ا����	ال��2ءة ا fCJ-دون ت lخ^�ء ��لWم& ا

، ه�ا ب�Nض� � إل� ال�cخ)  � ات"�ذ الJ)ارات      ،  � ت"�C! ال��ارد  
        (/CFال� �/;Cأن ت) /. إل n9� �C�3 ال��^� ال�� �ال��^�   I�9 ل�)آC�< 

ت م)ة  م& ال(�C=�ت وا�C?���Nت ل��3ر الJ)ار ث� ت>Iل ه�< الJ)ارا        
/&            ، أخ)ى �C?ن أو إ����Cر . ب A)�^�� ال�ي lال�� �C"ول5 أن ت�

         �/C�إل� ال��^� ال� ��� ��� EَFت م�ث/� ال��/l    ، ص>�� م& ال�>�
        �& ه�< ال�>� &Cل�rإل� ال�� �C�ال��^� ال� A��;ش/5   . ال�ي ت�� 	

أن ه//�ا �//��K)ق و��//ً� آ(C//)ًا ,//3ًا م�//� �//kدي إل//� ب//Bء  //� ات"//�ذ           
  .وب�ل��ل� س�ء اس�EKل ل�2)صالJ)ارات 

  
  : ال'&�و��ا)&� وال��<&Eات ال���'&�-٢
  

            �/Cن ت-3/�3 آ�W �/9C�= �C)3ات ال���CJوال�� �CGو�)ا(C)ال lJو�3 ت��
و=��C اN=��ج واخ��Cر G)ق وأس�لnC اN=��ج وC4)ه� آ�;� �)ارات 
/3دَا               n/�^�� ;/�ا  �ي وب�ل�/�لIال�)آ BC^"ات"�ذه� م& ,;�ز ال� ���

(C)َا ,3ًا م& ال���C2& ال��& ��Jم/�ن ب�9/. ال(�C=/�ت وا�N/��ءات             آ
 �;�C�-ر=�;� ��/� �/���&        ، وت(��(;� وت�Jخ)�& ل3راس�;� ومu &C2وم��

,;�ز ال�"^BC ال�)آIي م& ات"�ذ الJ)ارات ال�>�س/(� و�/3 أدى ذل/5             
إل//� ت//`"� ال9;//�ز اNداري وتIا�//3 اI//;,Wة ال)��بC//� م�//� أدى إل//�   

 eCاءات              ارت�2ع ت��ل(/,Nم/& ا (/CFآ �/C^وإل/� ت� �/C��= &/ج م��=Nا 
        &////& ب�//� ال�^JC)//�ت ال�//� أس//(2ت  5//Cأخ//)ى =�ه �//C��= &//م

  .ال��nC وال��2د
  
  : �Eم ال<�5ء �
> ا�Iq�1ل-٣
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�C{ أس2) ال�^(fC ال���� لEش�)اآ�C أ=;� ل/� ت/��^. ت-f/CJ ال�3ال/�          
�ي آ�ن ��هn  � ال��ز�. ب� �3ث خEف م� اد�A،  �2?� ال��CJ ال

ل�)أس��لCC&  � �/� ال>g/�م ال)أس/��ل� أص/([ �/�هn إل/� ال3ول/�  /�                  
ال>�gم ا	ش�)اآ� ول� �kول إل� ال^(�J ال��م��، وه�/�ا ��/l ال���ل/�             
م��K�� ���  � ال>�gم ا	ش�)اآ� �C{ 	 ت���� ��C/� إ=��,;/� وإ=�/�              

  .ت���� ب�ل3Jر ال�ي ت)ا< ال-��م� م>�س(ً�
  

    EK�/9/� ل��(/3أ      آ�� �;) =�ع اسC�= (/خu ول�/�        : "ل A/���G n�/� �/آ
A�,�� n�� ." &C�"أن ه>�ك ش EًFس ، ص ( ول>�2)ض م:(  

  
 Aو�3ات١٠=س �3رت .  

  
Aو�3ات٥= ص �3رت .  

  
  :وإذا =g)=� إل� ال-�,�ت

  
 A�,�� و�3ات٥س .  

  
 A�,�� و�3ات١٠ص .  

  
 و�///3ات و=�^C;///�  ٥" س" ��>///� ذل///5 أ=>///� س///>cخ� م///& ال///�"!   

ل�/�"!  " ص"ل��ل�  ;�ا اس/�EKل م/& ال/�"!         وب�" ص"ل��"!  
  ". س"
  
  : _&�ب ن-�م ح ا�X آ�ء -٤
  

و�///3 أش///�رت ب�///� ال3ارس///�ت ال��Jر=///� ب///C& ال>g///�م ا	ش///�)اآ�       
             �/C,��=أ�/� م/& إ �ش�)اآ	م ا�g<ال �ال��م�   �C,��=أن إ �وال)أس��ل
ال��م�  � ال>�gم ال)أس��ل� وذلW 5ن ال��م�  /� ال>g/�م ا	ش/�)اآ�             

//9� 	  �//Kأ,//)ًا م-//3دًا ب ����//� A//=ل�//� أ�G ج�//�=Nا �//� >I//2-� �//3 م
         �/C,��=Nال/)ب[ أدى إل/� ا="2/�ض ا I �/� ب�/CK  ،A�C,��=إ & (g<ال

�� ال���ل ال�/�3)�& ورؤس/�ء       . ل3ى أ )اد ال���9. ا	ش�)اآ�    iو�
ال//�)آ�ت ل;//� أ,//) م-//3د آ//�ل5، وب�ل�//�ل� ت9//3ه� ل//iC ل//�3;� ال//3ا .  

C^K//� رب-;//� م�//� �//kدي إل//� س//�ء اس//�EKل     ل��س//C. ال//�)آ� و	 ل� 
ال�//�ارد ا	��//��د�� و>�ص//) اN=�//�ج آ�//� أدى إل//� ت"�//e اY	ت      
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      �/C,��=Nت ا�/C�ال�� �و�/3 أدى آ/� ذل/5 إل/�         . وال��3ات ال���"3م�  
ا="�2ض م���ى م���C اW )اد ب��� �م  � �� ال>�gم ا	ش�)اآ�          

       �g<ال ��م ا	ش�)اآ� وت�-/�ل    م�� ,�� آCF)ًا م& ال�����9ت ت�Fر 
إل//� ال>g//�م ال)أس//��ل� م�//� �//3ل �//�  //�� ال>g//�م ا	ش//�)اآ�  //�       
اN,�ب/� �/� اWس//r�� ا	��/��د�� الEFث/� ب�2//�ءة و /��A  /� اس//�EKل       

3C, د�� ب�������	ال��ارد ا.  
  

� ل ال�;����ت ا�ش��اآ&� إل> رأ��1ل&�� Oص ر م:  
  

�C، و���//l أl//��G �)آ//� ت//`�م& ب�ل-��م//� ال//   :  //� ب�ل>//3ا �C�
     ��C�//ب الI//-ول م//)ة وأص//([ الW �C�C//ش (//C4 (//ص�<ال//(Eد 

�ًCه�م�.  
  

� ال�9/)ي و�C/�م �/Iب اش/�)اآ�         :  � ال�9) �C�/ب الI/-ال �� �ت
د����)اG� خ�2ً� ل/k/� Aم& ب�ل��3د�/� ال-IبC/� وب�ل����3)اCG/� وت(>/�              

  ).ال)أس��ل�C ( ��ا=C& ال��ق 
  

  �Cس�� �آ��C�/ت �  :  (Cال�9/�ه l/,(ه)ات ض/"�� ت>/�دي     خ�/gم �/  
       ��Cال�� ��Cال� �CIال A,ح واخ��2 وEصNب�"   iCس ,/�آ�/�Cم "

  ��C              " ب�ت�Eف ه��� "ود�C�/ث/�ر الu �/ال3/�39 إل/� م-/� آ iC?(/ال
  . � ال(Eد وت�;3 ب��oم� دول� ,3�3ة ت-�)م ��Jق اN=��ن

  
 �//C=روم� �ح      :  //E//صNب� n//ه)ات ت^�ل�//gم �//  (Cال�9//�ه l//,(خ
 //oب l//;�=وا iC?(//3ام ال"���//Cش�وش "    n//;=و �//=�C"ب�ل A//ب�//3 ات;�م
  .أم�ال ال3ول�

  
   �Cل�� �خ^�          ١٩٩٠و  �� م وا f ب)ل��ن روم�=�C م& �C{ ال�(3أ 

3ّJ ال�(>� اWول� =-� ال�-�ل إل� =�gم ا	����د ال-).  
  

    �C�(�/ال �/C=أل�� �:     �١ /  �/C/��دي    ١٩٩٠ ��ل��	م ا�/g<ال zم ا=/3م 
 ال>�gم ا	����دي Wل��=�C الK)ب�C ب�/3 أن �/)رت      Wل��=�C ال�)��C م.  

) ال)أس/��ل�C (أل��=�C ال�)��C ال�-/�ل إل/� =g/�م ا��/��د ال/��ق ال-/)               
�;C  �Cال���� ال)س� �ب(Kال �ل��=Wو,�� ال��رك ا.  
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   A�//2= ��C ��//ت-//�د ال	ا �//�� :    n//^Jل A//,ال��ا �ش//�)اآ	ا n//^Jال
 م وت5�2 إل� خ���     ١٩٩٢ال)أس��ل�C  � ال��ل� سBJ م. بIوغ  9)        
�C,�;�ر�� روس �رأس; ���) دول� .  

  
p
�Mا�����د ال�:  

  
 �Cوال)أس//��ل �Cش//�)اآ	ا &C//م ال//�ي ��9//. ب�//g<ه//� ال B��//"م ال��//g<ال

 iC//� ١٠٠ %  iC//ول �ًCاآ(�//١٠٠اش %�ًCرأس//��ل ،  A//<م �)�//= �//�=وإ
  .اش�)اآ� و=�(� م>A رأس��ل�

  
ل>g//�مC&  //� ال�ا�//. ب>//�(�  وال-JCJ//� ال�ا��C//� أ=//A ل//� �^(//f أي م//& ا  

١٠٠ %            n/�K� A/=أ �م�>�ه� ال�ا�� �Cدول� رأس��ل & ����= ��<C� ب�
         �//  �/<�<  �Cدول/� اش/�)اآ &/ ����//= &C/و� �م ال)أس/��ل�/g<ال �/;C�
�C;/� ال>g/�م ا	ش/�)اآ� أم/� أن ��,/3  /� ال�ا�/. =g/�م                     n/�K� .ال�ا�

و	 % �١٠٠^(//f أ�//3 ال>g///�مC& ال)أس//��ل� أو ا	ش//�)اآ� ب>///�(�     
  .�^(f شrCً� م& ال>�gم اYخ)  �� �-3ث

  
  : ا��;�? ال��ل�� ال�NئE مO ا�ش��اآ&� ل
�أ��1ل&�

  
، إذن  C�9. دول ال��ل� تeJ بC& ال)أس��ل�C ال��م� وا	ش�)اآ�C ال��م�         

�//� ا	ش//�)اآ�C و��//�  �C(� ال)أس//��ل�//= n//�Kم ت�//Cال//3ول ال n//�4وأ
Yا A//9ت� �Cش//�)اآ	ت//),[ ا �ال//3ول ال�// A9��//أو س �Cن =-//� ال)أس//��ل

�)�(ً� ب�3 ر��C رؤس�?;� ا	ش�)اآCC&، إذًا ا	ت�9< ال��ل�� ال��?3 ه/�           
م//& ا	ش//�)اآ�C إل//� ال)أس//��لg= �C//)ًا ل�>9//�ح ال)أس//��ل� ��//� اYن    
�� ال)4� م& �CبA ال�CF)ة إ	 أ=A ���() =�,-ً� ب�ل>�(� إل/� ال>g/�م          

  .ا	ش�)اآ�
  
 

 
  


