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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 مقدمة
 

هذا الكتاب يقدم شهاادا  مميه م مهق ااتيهادييق رمنكهظيق حوهام اهر   را هب 
مامة راضايا ملاة رمسائ   رهظية ذا  بعد ااتيادي. في ههذا الكتهاب يسهتعظ  
المؤلف خيا  االاتياد رداته رغمرضه رسطايته رتشهريقه راهراف  س سهابظا غهرظ 

رمت هههارال حمالقتهههه أهميتهههه ر هههرهظ  رحاظضههها تظهاتهههه ركاظيكاترظياتهههه رفلسهههنته س 
رمعاظفههه رأسههاليبه س رشههاظاا أحا يبههه رأسههباب مظضههه مههق رااهه   بضههه ربراباتههه.   
ريرضههأ أيضههار بههؤظ التعاسههة فيههه ربؤسههه ر  ر ههه رايههظم حلمائههه لترضههيأ اقائقههه 
رمقاييسه رف ر ه رمعاظفه ال ادم . ريساحد هذا الكتهاب فهي فاهم رااه  حلهم االاتيهاد 

الكتهاب سهرف يسهاحدي فهي فاهم حلهم االاتيهاد رالمسهائ   . ههذا هرأحا يبه رإبداحاته
 االاتيادية مق راا  شاادا  متخيية لظ ا  باظ يق .

فههه ذا ك ههه  أاهههد ظ ههها  اتحمههها  أر المتخييهههيق أر المسهههت مظيق أر م هههظد 
مراطقس فسهرف يسهاحدي ههذا الكتهاب فهي اتخهاذ اهظاظا  أفضه  فهي اياتهي العمليهة 

ارس ف ق هذا الكتاب سيقدم لي شظاار أرضأ للك يظ رالشخيية رالعامة. رإذا ك   طالب
مههق المنههاهيم االاتيههادية ممهها تقدمههه الكتههب المدظسههية أر المااضههظا  فههي معوههم 

فليس هذا الكتاب كتابار حق ال وظية االاتياديةس م  أ هه يططهي أهماهاس به   اتارا .
د حلهه  ههر كتههاب حهق الاقههائص االاتيهادية. لههذا فقههد أرضها  تههت يظا  حلهم االاتيهها
 الشظكا  رالعمالء رالمقظضيق رالمقتظضيق راطاحا  الم تم  المختلنة.

فك يظار ما ياتي االاتياد رالسياسهة أاهدهما بها،خظس رإله  اهد مها ليسه  ه هاي 
أي مشهههكلة فهههي ذلهههيس فا هههاظ حلهههم االاتيهههاد تمتهههد إلههه  العمههه  رالتمريههه  رالاكرمهههة 

ميهلاة إيديرلر يهةس ف  هه  رالسياسة. رح دما يكهرق لهدا الهذي يكتهب حهق االاتيهاد
 بذلي ال ي ااش االاتياد فاسب ب  يقدم ر اا   وظ ااتيادية أيضار. 

في هذا الكتاب أرضا  بع  الشاادا  المتخييهة حهق حلهم االاتيهادس مه  
أق القيمههة الاقيقيههة لقظاءتههه تواههظ ح ههدما يههظا القههاظد  ليهها  االاتيههادس العههظ  

ليههة رالسياسههة ال قديههة مطبقههة حلهه  اياتههه رالطلههب رالترسهه  رالظكههرد رالسياسههة الما
 اليرميةس في ظاتبه راافوة أمراله راقيبته ركشف اساباته رمانوته االست ماظية.
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ركمهها هههر متعههاظف حليههه فههي السلسههلة االاتيههاديةس فهه ق هههذا الكتههاب يت ههار  

 مرضرحار يعبار  م   عله راضاار ر  ع  اظاءته ممتعة ب ذق هللا تعال .
هذا الكتاب أر   ء م ه فسرف يساحدي في فام شهيء مها ياهدي فهي  بي ما تقظأ

العالم. رض  فهي احتبهاظي أق حلهم االاتيهاد يهؤ ظ حليهي يرميهار. رإذا  وهظ  ارلهي  
أر اسههههتمع  لرخبههههاظ أر ظاابهههه  مهههها تنعلههههه الشههههظكا  رالمؤسسهههها  رالاكرمههههةس      

يهد المماظسهة  ستظا ك   ا ب مق  را هب االاتيهاد التهي  راشه  فهي ههذا الكتهاب ا
 في العالم الرااعي.

 
 
 

 

 للتراي  م  المؤلف :                                       
 زيد بن محمد الرماني  /أ . د 

 المستشار االقتصادي                                      
                                   5555055050 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود                           
 zrommany3@gmail.com 
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 (  0اقتصادية )  شهادات
  

   القتصاد مهنة نبيلة: ا العنوان
   يساعدنا بل اختياره، علينا يجب يما يخبرنا العلم االقتصاد :  الرسالة

  اختياراتنا تداعيات فهم على فقط            
 

 للشههظكا  الت نيههذيرق فالمههديظرق ااتيههاديار  منكههظار  تكههرق أق السهها  مههق لههيس     
 اتحمها  مابر ريتامام المطلربةس بالداة راتظباح التكاليف اسابام لعدم ياا مر ام
        في وهههظرق الساسهههةس أمههها. راتظبهههاح التكهههاليف فهههي التهههدايص شهههديدر بهههت ام الخيظيهههة
       للساسهههة يسههمارق ال الههذيق اللههذا  هههادمر أ اههم حلهه  االاتيههادييق المنكههظيق إلهه 
     حههدد كههظس راههد . تضههايا  أي تقههديم درق الظخههاء بتاقيههص ال مههاهيظ يعههدرا بههتق
. كاظاليه  رترماس شر بظ اظد  رظج أم ا  لماا متام  راتام الساخظيق الكتاب مق
  كاظاليهه  أطلههص أق م ههذ االاتيههادييق المنكههظيق حلهه  الا ههرم مرسههم بههدأ الرااهه  رفههي
 ((.الكئيب العلم)) اسم االاتياد حل 
 ات باء في المتسببيق ليسرا حادم ت ام ولمار  ياا مرق بت ام االاتياديرق يشعظ     
        يقهههدمرا أق البشهههظ حلههه : يسهههيظم رالظسهههالة. فاسهههب ههههاري قل مهههق ههههم  بههه السهههيئةس
 بت اهاظ يمتله  ال رالعهالم   هةس فهي يعهيش ال البشهظي فهال  س. يهعبة خيهاظا  حل 
           اتسههههظ س السههههياظا  أر ات قهههه  الاههههراء بههههيق  ختههههاظ أق رحلي هههها. رالعسهههه  اللههههبق
 . اللار مق الم يد أر العم  مق الم يد بيق اتكبظس الادائص أر اتكبظ الم ا   بيق
هها إق ل هها يقرلههرق ال االاتيههادييق المنكههظيق إق       لكهه ام سههي  اتشههياء هههذ  مههق أي ر
 مع هي االاتياد حلم إق.  نسه الرا  في كلاا  ملكاا أق برسع ا ليس إ ه فقط يقرلرق
 فاهم حله  فقط يساحد ا ب  اختياظ س حلي ا ي ب يما يخبظ ا ال فار   الخياظا بدظاسة
 درظ بلعههب اترئهه  االاتيههاديرق المنكههظرق يههظ  لههم بههالطب س .اختياظات هها تههداحيا 
        ماذبههة رغيههظ سههاخظم ألقابههار   ههالرا أ اههم مههق الههظغم رحلهه . راسههب اتخبههاظ  ههاالي
  يمكهق فهال - ذلهي إله  رمها الشهارا يس ركي ه  المتهذاكي  مر اتخظصس سميي م   –
 .  درافعام بسبب بام  ستخف أق
 الك يهظ هذ  أيام ا في بالم   ي الرق االاتيادييق المنكظيق أق المناظاة ابي  رمق     
 خيهظ كنهاحلي مه ام الك يهظ بهدأ - كي   الاو كما – ت ه ذلي الالذحة  اال تقادا  مق

 .  أفض  العالم ل ع  رسائ  حق يبا رق
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 السهديد العلهم بهيق تمه ج أق ي بطهي ما هة االاتيهاد أق ماظشا  ألنظيد احتبظ راد     

  ههالي ه ههاي أق يهظرق الرسههط  العيهرظ فههي ال هاس كههاق رفيمها. للبشههظ راإلخهال 
 لتاقيهص الاهادف رالقها رق البد يةس الياة لتاقيص الاادف الطب رهي - حويمة ماق
 يتمه  ماظشها  كهاق - الظرايهة اليهاة لتاقيهص الاادف رالالهر  السياسيةس الياة
 اليهاة مهق أفضه  مسهترا تاقص التي الظابعة ال بيلة الما ة االاتياد ييبأ أق في

     يترسههط أق ببسههالة ماظشهها  اههار  لقههد. لل ميهه  رلكههق فقههط لرغ يههاء لههيس الماليههةس
         درق يهههظف ظياضهههي ااتيهههاد  اهههر ات ههها : متعاظضهههيق مهههؤ ظيق ات هههاهيق بهههيق
. دايهص  وهظي تنكيهظ درق التهام العاطني التطظف إل  يمي  رات ا  حمليس تطبيص أي
 العقهر  أشد بيق  م  كامبظيدج في تتسيسه أ   مق ماظشا  ااظب الذي الم اج إق
 .الم اج لاذا  تي ة أظر  بالطب  كي   ركاق حاطنيةس رأشدها حلمية
 كهههاق الرااههه  فهههي. رالرااهه  االاتيهههاد بهههيق ظابهههط أاههرا السياسهههة كا ههه  لطالمهها     

 السههراد رخههد ((. السياسههي االاتيههاد)) اسههم حليههه يطلههص القههظق هههذا اتهه  االاتيههاد
 بههاخظس أر بشههك  الاكرميههة الم ايههب فههي االاتيههادييق المنكههظيق ألمهه  مههق اتحوههم
 اال تخابهها  فههي –  مهه سههتيراظ  ر ههرق ظيكههاظدر دينيههد رهمهها - مهه ام ا  ههاق رفهها 

 العلمي االهتمام مق لماة االاتيادييق أحوم في  ظا ال إ  ا. بظيطا يا في البظلما ية
 للاسههابا  العديهدم الظمههر  فهي ر ههظا. أيضهار  الشهطف مههق كبيهظار  اههدظار  لكهق راسهبس

 .االهتمام حل  راضاة حالما  راإلاياءا 
 مستشهههاظيام فاهههم يسهههيئرق الساسهههة أق فهههي السهههبب معظفهههة اليهههعب مهههق لهههيس     

       يسهههتخدمر اا التهههي تلهههي حهههق مختلنهههة بلطهههة يتكلمهههرق فاالاتيهههاديرق االاتيهههادييق 
 عقههدمال العههالم ذلههي لتنسههيظ ماههارالتام فنههي. ال مههاذج بلطههة يتكلمههرق إ اههم. العامههة مهه 

 راههه  فهههي المامهههة القليلهههة العرامههه  بتبسهههيط يبهههدءرا أق ي هههب باالاتيهههادس المسهههم 
     يمكههق فمهه الرس. اتاههداي بههاالف تتههت ظ اههد ااتيههادية وههاهظم كهه  تق ذلههي الدظاسههة 
 الهدخ س  س اتذراص الطقهسس: يهتتي مما بع  حل  المستالي إ ناص مسترا يعتمد أق

   االاتيههادييق حلهه  رتظتيباههاس اتهههم العرامهه  رلنيهه . السياسههية الامههال  التضههخمس
   تت يظههها الماتمهه  الال اائيههة العرامهه  هههذ  مههق م مرحههة تعهه    مههاذج ييههممرا أق
 ال مههاذج أاههرا ييههممرق مههق هههم االاتيههادييق رأبههظ . االاتيههادية الوههاهظم حلهه 
 .االستمظاظ حل  رأادظها
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 (  2اقتصادية )  شهادات
  

   القتصادا سر أهمية علم:  العنوان
  تكون ما كثيرا   أساسية موضوعات مع االقتصاد علم يتعامل:  الرسالة

 أهميته سر وهذا أو موت، حياة قضايا            
 

 راظاظات هها رمعايشهه ا روائن هها إق إذ كلاهها  ايات هها  را ههب االاتيههاد حلههم يمههس
           عههههيشس مسههههكق أي رفههههي  عههههيش أيههههق راختياظ هههها الخايههههة بالشههههظاء راالسههههت ماظ

  . االاتيههاد حلههم حلهه  مهها اههد إلهه  ذلههي يعتمههد كهه  اإلدالء بتيههرات اس طظيقههة اتهه 
   نعهه  مههاذا لتاديههد م تمعههار  بيههنت ا  سههتخدمه ال وههام الههذي – االاتيههاد يم هه  ربههذلي
 ايات ا. في ارم فعالة – ماذا حل  ياي  رمق

          االاتيهههادس حمههه  كينيهههة يناهههم مهههق الرااههه  فهههي فقهههط م ههها القليههه  فهههاق ذلهههي مههه 
 اتاههرا  تلخيههه الههذي ال ههر  مههق حامههةس بيههنة مقبرلههة  وههظ ر اههة أق لههدي ا كمهها

 أمهراالر  ت  هي ر))اتمهرا  فقهظار(( رالنقيهظ يه داد  هظاء يه داد م  : ))ال هظي المت رظم
 مهق  ا هب ه هاي. بهدرق مقابه (( حلياها يايه  الايهام اتشياء في ر))أفض  أك ظ((
 االسهههت ماظ رحرائهههد الهههدخ  أ مهههاط إلههه   وهههظ  إذا مههها اتاهههرا  ههههذ  فهههي الاقيقهههة

 اتاهرا  ههذ  يهدص مهق الهظغم رحله  بمسهترا المعيشهة متعلقهة معي ة رمرضرحا 
 ايات هها فههي إلظشههاد ا إلاامههار  أر أر بيههيظم كافيههة معلرمهها  تقههدم ال ف  اهها المههت رظم
 غامضار. الك يظرق ي د  مرضر  االاتياد رهر حلم لنام بدائ  هي ب  االاتياديةس
        أوهههق أ  هههي إال غامضهههارس حلمهههار  االاتيهههاد حلهههم ت عههه  حديهههدم أسهههبابا إق ه هههاي

     هههدارس معقهههدار  بتكملهههه المرضهههر  يهههظرق ال هههاس معوهههم أق ههههر السهههبب اتسهههاس أق
 السههياظا  رإيههالح اليههاية الظحايههة م هه  رم لههه اللطههة.   ئيههار إلهه  ذلههي ريظ هه 
 . اتشههياء باهها يسههمي التههي الخايههة كلماتههه االاتيههاد فهه ق لعلههم اتخههظاس رالم ههاال 
       ف  اهها متلرفههة غيههظ تكههرق ظبمهها الاتيههاديا تيههف ال شههاط التههي الكلمهها  أق رمهه 
 رل ميعاا معاٍق. م ظدمس كلما  ت ا  ال

ر هرد  إمكا يهة رمه  بالظياضهيا س مليء االاتياد حلم أق أيضار  الك يظرق يعتقد
 بلطههة أهميههة ال را ههب أك ههظ شههظح يمكههق ف  ههه االاتيههادس حلههم فههي اتظاههام مههق الك يهظ

          االاتيهههادي الت بهههؤ م ههه  متخييهههة  را هههب فهههي ياهههدي مههها يسهههيظم. رباسهههت  اء
 أساسهيار  يعتبهظ متراه  غيهظ  اهر حله  االاتيهاد فهي بالنعه  الذي يواهظ الاساب ف ق
 .للطاية
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ال نسس  حلم م   اال تماحية العلرم مق ركطيظ  ا تماحيس حلم االاتياد حلم إق
    يشههتظرق لمههاذا ايههي: مههق اتسههراص فههي ال ههاس سههلري اإل سهها ي  السههلري ينسههظ ف  ههه

 ال ميه  يايه  ال رلمهاذا السهل ؟ أسهعاظ المتا ظ أيااب يادد ركيف ما يشتظر ه؟
 للمهرونيق؟ يهدفعرق ركهم ي ت ر هه مها اتحمها  أيااب يادد كيف يظيدرق؟ حل  ما
النقهظاء  لمسهاحدم - شهيئا تنعه  أق برسعاا كاق إق - الاكرمة تنعله أق يمكق ما الذي
             اتسهههههئلةس ههههههذ  حهههههق االاتيهههههاد حلهههههم ي يهههههب اهههههاالر؟ أيسهههههظ ييهههههبارا أق فهههههي
 .بالظياضيا  االستعا ة معوماا درق حق ري يب
معقهدارس رحلمهاء  االاتيهاد حلهم  عه  في السبب هم االاتياد حلماء يكرق أايا ا
ري ظرق  بعمص االاتياد يدظسرق الذيق ظاايار  تعليمار  المتعلمرق الخبظاء هم االاتياد
ظسرق ال وظيا  رييرغرق اتبااي  حهالرم. رال امعها  الكليها  فهي االاتياد ريدِّ
 السياسهههييق رالقهههادم اتحمههها  اهههادم إلههه  ال يهههائأ االاتيهههاديرق يسهههدي حلههه  ذلهههي

 م هه  أ اههم إال الم تمهه س فههي مامههار  درظار  يههؤدرق فاههم  ههم رمههق بخيههر  االاتيههادس
 يخلقر اا. مق هم ت ام تخييام تعقيدا  م  التعام  الخبظاء يستطيعرق  مي 

 فاهر اتظ س حله  ايات ها ير هه أسهاس مبدأ ه اي كاق إق الاقيقة: هذ  ل را ه
 الباههظس حلهه  تطهه  التههي الم هها   مههق ال ميهه  يكنههي مهها ه ههاي فلههيس مبههدأ ال ههدظم.

       يكنهههي  مههها ه هههاي فلهههيس أك هههظس ب ديهههة اتمهههظ ت ارل ههها مههها رإذا رالسهههياظا  الناظههههة 
 .ياتا اا مق لك  الياية الظحاية أر المالبس أر الطعام مق

السهههل    هههدظم مهههق - االاتيهههادي ال شهههاط ركههه  - بكاملهههه االاتيهههاد حلهههم ي شهههت
       كهههاف اهههدظ ه هههاي يكهههق لهههم رإذا. رظغباتهههه اإل سهههاق بااتيا ههها  مقاظ هههة رالخهههدما 
       خطيهههظم: مشهههكلة يرا هههه الم تمههه  فههه ق ياتا هههه أر يظيهههد  مهههق لكههه  مههها مهههق شهههيء
 ح ه؟ يستط ي رمق الشيء هذا حل  ياي   ادد مق كيف

   ايههام    اضههايا تكههرق مهها ك يههظار  أساسههية مرضههرحا  مهه  االاتيههاد حلههم يتعامهه 
  علهم ال فه اق غمرضهه  فهي العلهم ههذا يهعربة رتكمهق. أهميتهه سهظ رهذا أر مر س

 التق يهها  أي أيضههار   عههظف رال التههاليس االاتيههادي الظكههرد أر ال مههر متهه  سههيادي
  تطلهب كيهف  هدظي ال أ  ها رالمؤسهف   ااارس ياقص لق رأياا تش يعااي بطي  الادي ة
 االاتيهادي. الرااه  فهي المتتيهلة اتخهظا رالشهظرظ رال ظيمهة النقهظ رال هر  حل 
 اتمهرظس باهذ  خايهار  اهتمامار  ياتم الذي اال تماحي العلم هر فعلم االاتياد ذلي رم 
 .معاا التعام  في يساحد ا ما المؤهال  مق به العلم الذي رهر
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 (  3اقتصادية )  شهادات
  

   القتصادا جوهر علم:  العنوان
 أنه سيساعدك على اتخاذ  االقتصادعلم ن أحد أسباب دراسة إ:  الرسالة
 القرارات في حياتك الشخصية والمهنية          

 
هههر دليهه  إظشههادي  كتههاب دظرس مبسههطة فههي االاتيههاد لمؤلنههه ظربههظ  ميظفههي

لطظيقههة  ديههدم لل وههظ إلهه  العههالم. راههد أ بهه  حلههم االاتيههاد أ ههه  ههديظ بههتق يتعلمههه 
ال مي . رالشخ  راس  المعظفة ليس مق يقتيظ حل  دظاسهة ال بهظ رفلسهنة دا تهي 
رأشههعاظ س رالب ههاء الضههرئي فاسههبس بهه  مههق تكههرق لديههه القههدظم أيضههار حلهه  تنسههيظ 

 السبب رظاء اظتنا  اتسعاظ. 
َبْيَد أق الم ورظ االاتيادي ليس منيدار فهي كه  الاهاال . فهدظرس كتهاب ميظفهي      

لق تنيد ك يظار في مباظم كظم القدم أر انلة تخهظج. أمها فهي اياتهيس فسهترا ه مرااهف 
حديدم غايهة فهي اتهميهة البهد لقظاظاتهي فياها أق تكهرق مب يهة حله  معظفهة ااتيهادية 

        ال ميهه  حلمههاء ااتيههادس لكههق مههق الماههمسههليمة. لههيس مههق الضههظرظي أق ييههبأ 
 أق يتعلمرا كيف ينكظرق بعقلية ااتيادية.

يقر  ميظفي : في هذا الكتاب  تب   ظأيار مناد  أق االاتياد يشك  حلمار مستقالرس 
تمامههار م لمهها هههر مؤكههد أق الكيميههاء راتايههاء فظحههاق مسههتقالق مههق فههظر  المعظفههة. 

أساس حلمي. لكق ا تبه   ح دما  قهر  إق االاتيهاد سرف أت ار  دظرس كتابي حل  
حلمس ف اق ال  ع ي أ  ا س  ظي ت اظب الختباظ ارا يق االاتيادس م لما يباي حهالم 
في ياء  ررية  تهائج تاطهيم أ ريهة الهذظا  باسهتخدام مسهظِّ   سهيما . فا هاي فهظرص 

 بية كالني ياء.مامة بيق العلرم اال تماحية كاالاتيادس رالعلرم الطبيعية الت ظي
إق مههق المنههاهيم المطلرطههة الشههائعة احتقههاد ال ههاس أق حلههم االاتيههاد هههر دظاسههة 
الما . بالطب  لدا حلم االاتياد الك يظ مما يقا  حق الما . لكق حكهس ههذا المناهرم 
المطلرط الشهائ س فه ق االاتيهاد أشهم  مهق م هظد دظاسهة المها  فاسهبس فاهر يشهم  

اظيههةس رال يقتيههظ اتمههظ حلهه  ذلههيس بهه  إق االاتيههاد دظاسههة حمليهها  التبههاد  الت 
يت ار  االة شخ  رااد م ع   يتخذ إ هظاءا  معي هة تاهدف إله  تاسهيق رضهعهس 

 حادم ما يطلص حل  ذلي ااتياد كظر ر.
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يقهههر  ميظفهههي: إيهههاي أيضهههار أق توهههق أق حلهههم االاتيهههاد يتعامههه  مههه  ااتيهههاد 
لماديههة أر كسههب المهها . ذاي أاههد المنههاهيم افتظاضههي ال يع يههه إال اات ههاء الممتلكهها  ا
 المطلرطة الشائعة حق  رهظ حلم االاتياد.

ال ي يأ العمها  بقبهر  أي روينهة مها دامه  تهدظ أكبهظ دخه   إق حلم االاتياد 
ممكههههقس رال ي يههههأ الشههههظكا  بههههالتنكيظ فههههي ال را ههههب الماليههههة فقههههط ح ههههد إداظم 

 است ماظاتام.
ة االاتيهاد ههر ا هه ببسهاطة حلهم شهيِّص. رلذا يؤكهد ميظفهي أق أاهد أسهباب دظاسه

ره هاي سههبب  خههظ رهههر أ ههه سيسههاحدي حلهه  اتخههاذ القههظاظا  فههي اياتههي الشخيههية 
 رالما ية. رلاذا السبب ر ب حل  الشباب الظاشديق تعلم مبادد حلم االاتياد .
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 (  4اقتصادية )  شهادات
  

    الجادةالقتصاد والمعرفة اعلم :  العنوان
 إذ هو يعتمد من فروع المعرفة الجادة ، علم االقتصاد يعد :  الرسالة
 على معايير محددة من البراهين والحجج المنطقية         

 
كتاب اللعب ال ويف  ما تتعلمه مق طنلي حهق االاتيهاد رالايهام لمؤلنهه سهتينق 

ياري م مرحة مق اتفكاظ التي ييط  بداهة بالطهة بعهد ت ميقاها ريهقلاا  ال دسبظج
 رت ريدهاس مق أ   إلقاء ضرء المعظفة حل   را ب الايام اإل سا ية المختلنة.

يقر  ستينق: إق طمراات ا تمتد  إل  فاهم العهالم مهق ارل ها. إق اتفكهاظ الهراظدم 
 ة. رمه  ذلهيس فا هاي الك يهظ في هذا الكتهاب اهد خضهع  لالختبهاظا  القاسهية الخايه

مههق اتفكههاظ التههي فشههل  فههي االختبههاظ. رسههبب اهتمام هها باههذا اال ههظاءس أق ظ هها  
االاتياد يؤم رق بالك يظ مق اتفكاظ التي تيدم اتفظاد العادييق باحتباظهها خاطئهة. 
         بههه  إق المشهههكلة الكبهههظا ههههي أق ظ ههها  االاتيهههاد يهههدظكرق مهههدا خطهههت الك يهههظ 

         ظ التهههي يهههؤمق اتفهههظاد العهههاديرق بت اههها يهههاياة حلههه   اهههر ال ياتهههاجمهههق اتفكههها
           إلههه  بظههههاق حلههه  يهههاته. فعلهههم االاتيهههاد يعتبهههظ مهههق فهههظر  المعظفهههة ال هههادمس 

 إذ هر يعتمد حل  معاييظ ماددم مق البظاهيق رالا ج الم طقية.
ا    ميعاا كتاب ال دسبظج ياري الك يظ مق المرضرحا  االاتياديةس رلما ك

   ترافههص المعههاييظس ف  اهها تسههتاص أق تؤخههذ متخههذ ال ههد. يقههر  سههتينق رإ  ههي حلهه   قههة 
مما أار  ت  هي امه  بتظ متاها إله  يهرظتاا الظياضهية ب نسهيس اتمهظ الهذي أفعلهه 
  دائمار كلما كتبه  حهق إاهدا المسهائ  أر القضهايا االاتيهادية. رلهذلي فت ها حله  يقهيق 

تادي حق حلم االاتياد الما  في هذا الكتاب هي يهاياة مق أق ات  اء التي ت
 بالتتكيدس ات  رإق خالن  تراعاتي اب  أق أ ظي اساباتي.

رلكهههق الكتهههاب مهههق  اايهههة أخهههظا ال يقتيهههظ حلههه  المرضهههرحا  االاتيهههادية 
الخاليههةس رإ مهها يتطههظص إلهه  مرضههرحا  أك ههظ أهميههة م هه : العدالههة راإل يههاف 

لكهههق تلهههي المرضهههرحا  مهههق العسهههيظ إخضهههاحاا رالتسهههامأ رتامههه  المسهههؤرلية. ر
 للاسابا  الظياضية أر إ باتاا بالدالئ  الم طقية.
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كتاب اللعب ال ويف م يج مق المقاال  التي تتادي في اضايا مت رحة يضطظ 
كهه  مههق ا،بههاء رظ هها  االاتيههاد إلهه  مرا اتاهها دائمههارس رهههي حههادم اضههايا إ سهها ية 

    مبهههادد التهههي تاهههدد ل ههها اليهههراب مهههق الخطهههتس أسياسهههية. إق الكتهههاب يتاهههدي حهههق ال
رالتهي ظبمهها يعظفاهها كهه  أب رتعظفاهها كهه  أمس رلكههق مههق الضههظرظي أق يدظسههاا كهه  
 حالم ااتياد متقلب الظأي ريعب المظاسس تمامار كما يدظساا ك  طن  مشاكس.

       لههههذا فهههه ق مرضههههر  هههههذا الكتههههاب يههههدرظ اههههر  أسههههاليب الناههههم راالسههههتيعابس 
اههر  تعلههيم االاتيههاد أر اسههتخدام اتفكههاظ االاتيههادية لتعلههيم ال ههاس ريههدرظ أيضههار 

 التسامأ رالتعاطفس باإلضافة إل  الداة النكظية.
كمهها أق مرضههر  الكتههاب هههر اسههتخدام حلههم االاتيههاد كرسههيلة لناههم أسههظتيس 
 ربالعكس استخدام كياق أسظتي لترضيأ بع  القضايا الطامضة في االاتياد.

    عيهههاظ الهههذي احتمهههد  حليهههه بالنعههه  ههههر المعيهههاظ الخههها  يقهههر  سهههتينق: إق الم
      الههذي احتمههد  أاظا ههي الههذيق ألتقههي معاههم يرميههار حلهه  الطههداء. رهههر معيههاظ يقضههي 
بهههتق اتفكهههاظ ال ا اهههة البهههد أق تكهههرق اريهههة رمتماسهههكةس رأق تترافهههص مههه  المبهههادد 

 ظاضهية. يهايأ اتساسية راق تكهرق اابلهة للتطبيهص فهي حهدد كبيهظ مهق ال مهاذج االفت
أق هذا المعياظ يعد أا  داة مق المعاييظ الظياضية الباتةس رلك ه أفض  معيهاظ متهاح 

 حل  اد حلمي.
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 (  5اقتصادية )  شهادات
  

   دفن الطبخ الجي القتصادا علم:  العنوان
 على شيء معين بدون مقابل. ال يمكنك الحصول :  الرسالة

 يد.يصبح علم االقتصاد فن الطبخ الجهكذا             
 

لمؤلنهه دينيهد  دحرم غداء ــ  ر بة سالة الاضم مق حلم االاتياديت ار  كتاب  
سميي حلم االاتياد بتسلرب يختلهف حهق غيهظ س فاهر ال ياتهري حله  ظسهرم بيا يهة 
ال  دخادحة تايظي إل  اد اد يلتبس حليي فيه ات ا  اليهناة. فاهر يخلهر مهق المعها
 الظياضية المعقدمس فال م ا  ه ا لما ليس له تنسيظ رشظح مبسط رسا .

راتهم مق ذليس أ هه فهي رات ها ههذا الهذي يتطلهب م ها  ميعهار معظفهة ماهيهة حلهم 
االاتيادس س  د أق ههذا الكتهاب حملهي للطايهة. إق اظاءتهه لهق ت عه  م هي مليهر يظارس 

 هها مههق أق ييههبأ رضههع ا رلكههق هههذا الكتههاب سههرف ياههد  ا حههق الطظيقههة التههي تمك 
   أفضهه س رإضههافة إلهه  ذلههيس فاههر أيضههار شههيِّص. إق الاههدف م ههه هههر تاقيههص إشههبا  مههاس 

 م له م   ت ار  ر بة طعام شاية.
يقر  سميي: أما لماذا اختظ  ح راق دحهرم غهداء لاهذا الكتهاب؟ فلهيس تي مهق 

يعها  بع ر هة اتسباب التي اد تخطظ لي ببها س فاهر لهيس ماارلهة ملتريهة ل يهادم المب
  كتههاب حههق حلههم االاتيههاد ركت ههه إضههافة  ديههدم للم مرحههة المت ايههدم راتك ههظ شههاظم 
مق كتب الطايس م  أق النكظم ليس  سيئة. رلكقس حل  العكسس فالسبب فهي اختيهاظ 
هذا الع راق هر العباظم الشهايظم فهي حلهم االاتيهاد التهي ظبمها سهم  ح اها الك يهظرق 

     الطهههداء الم ههها ي(. بمع ههه   خهههظ ال يمك هههي الايهههر  رههههي: )ال ير هههد مههها يسهههم   ب
 يد.سييبأ حلم االاتياد فق الطبخ ال حل  شيء معيق بدرق مقاب . رهكذا 

كتاب سميي مق  اة هر أدام مساحدم فهي اهظاءم اليهافس ربخايهة يهناا  
      االاتيههههههادس رمههههههق  ههههههم القههههههدظم حلهههههه  إدظاي اقيقههههههة االدحههههههاءا  االاتيههههههادية 

 ضادم مق اب  السياسييق.راالدحاءا  الم
يقر  دينيد: في كتاب دحرم غهداء ه هاي أك هظ ممها ذكظ ها  سهابقار. فع هدما أطلهب 
مق  مارظ القظاء مق طالب المداظس أر ال امعا  تعلهم االاتيهادس فاهذا لهيس فقهط 
    مههق م طلههص أهميههة رضههظرظم هههذا ال ههر  مههق المعلرمهها  فههي الايههام المعايههظمس 

      التههههي ينكههههظ باهههها خبههههظاء االاتيههههاد فههههي المشههههكال  رلكههههق بسههههبب أق الطظيقههههة 
 رالطظيقة الم طقية لتاليلام لااس تنيد في ك يظ مق الم اال .
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لهههب م ههي أق أريههي بكتههاب سهها  االسهههتيعاب       ريقههر  كههذلي: لعههدم سهه را  طأ
س فا هاي بعه  الكتهب الم ا يهة الممتها م  حق حلم االاتيادس راد يهعب اتمهظ حلهيف

يهاد. لكههق ههذا الكتهاب يعههد مختلنهار. رأملهي أق يقههظأ  ك يهظ مهق الطلبههة حهق حلهم االات
 ريستنيدرا م ه كتدام مكملة لدظاستام رليس بديالر لاا.

إق مالاوة خبظاء االاتيهاد أ  هاء العمه  ال يعتبهظ دائمهار مهق الم هاوظ ال ميلهة. 
ضهم  كما أق النكاهها  التهي تتهدار  حهق طبيعهتام المتهظددم ك يهظم. رمهق ه ها يمك هي

رت مي  خبظاء االاتياد في العالم لم ااشة مرضر  راادس رلق تي  ل تي ة  اائية. 
رلق تيبأ بعهد اهظاءم ههذا الكتهاب خبيهظار مهق خبهظاء االاتيهاد بهيق ليلهة رضهااهاس 

 رلك ه سيش عي حل  اتخاذ م اج مختلف ح د التنكيظ في أي شيء.
ية ال يدم يتكرق مق حدم إق دحرم غداء شت ه في ذلي شتق  مي  الر با  الطذائ

 أي اف يمكق هضماا في  لسة راادمس رأي ا كاق أتم   لي االستمتا  باا.
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 (  6اقتصادية )  شهادات
  

   القتصادا فيلسوف:  العنوان
 علم االقتصاد يعتبر أداة لحل األلغاز الغامضة،            إّن :  الرسالة

 األلغاز متعة كبيرةوفي حل             
 

يقههر  سههتينق ال ههد سههبيظج فههي مقدمههة كتابههه ) فيلسههرف االاتيههاد ـههـ االاتيههاد 
م ربعهد مهدم ر يه م مهق ريهرلي إله   امعهة 4791رالايام اليرمية ( : فهي  هرفمبظ 

        شهههيكاغر كهههي أبهههدأ دظاسهههتي باهههاس  شهههظ   ظيهههدم رر  سهههتظي   رظ ههها  سلسهههلة 
مههق المقههاال  تاهه  ح ههراق )رسههائ  إفاههام حههالم االاتيههاد(. راههد كتباهها ظ هه  يههدح  
 رق تظاسي ماك ظاي ايي طظح م مرحة مق اتسئلة شهديدم السهارلة حهق الايهام 

 اليرميةس ركاق يوق أق حلماء االاتياد سيع  رق حق اإل ابة ح اا.
ار مهق طلبهة في تلي الليلة ايق ا تمعه  مه  أيهداائي حله  العشهاءس رك ها  ميعه

السهه ة اترلهه س لههم تسههلم مقالههة مههاك ظاي مههق سههخظيت اس رلمهها كا هه  معظفت هها بعلههم 
 االاتياد لم تتعد القلي س فقد بد  ل ا ك  أسئلته   ذاي سالة.

       ربعههههد مضههههي مهههها يقههههظب مههههق حشههههظيق حامههههار ا دد  فياهههها حلمههههار رمعظفههههةس 
 تمام.يظ  أحتقد أق أسئلة ماك ظاي  ميعاا معقدم رم يظم لاله

 يقر  ستينق : رفيما يتتي تيرظي حق مع   حلم االاتياد:
   أرالر: ههههر التطلههه  إلههه  ههههذا العهههالم باهههب يهههادص للمعظفهههة راالسهههتطال

 راالحتظاف بت ه ااف  باتلطا .

  ا يهههار: ماارلهههة اههه  ههههذ  اتلطههها  بطهههظص تتنهههص مههه  النظضهههية السهههائدم         
بتق اإل ساق يظمي مق رظاء سلركه إل  تاقيص غايهة معي هة. راهد ييهعب 
أايا ار التري  إل  ا  لاذ  اتلطا س م   ألطا  ماك ظايس رلهذلي  هدظب 
أ نس ا حق طظيص ماارلة ا  ألطا  مما لة في حرالم خياليهة مهق ابتكاظ ها 

  سمياا ال ماذج.
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رحة مق المقاال  المر  م تشهظح إق كتاب ستينق )فيلسرف االاتياد( هر م م
كيههف ينكههظ حلمههاء االاتيههادس رتسههتعظ  ك يههظار مههق المسههائ  التههي  ظاههها غامضههةس 
      رلمهههاذا  ظاهههها غامضهههةس ركيهههف  سهههع  إلههه  كشهههف غمرضهههاا. إق أسهههباب دظاسهههة 
حلم االاتياد متعددم ركلاا أسباب  يهدمس رلكهق السهبب الهذي اهار  المؤلهف إبهظا   

           ق حلههههم االاتيههههاد يعتبههههظ أدام لاهههه  اتلطهههها  الطامضههههةس فههههي هههههذا الكتههههاب هههههر أ
 رفي ا  اتلطا  متعة كبيظم.

كتاب ستينق هر تس ي  لم مرحة مق أفكهاظ  اابهذم حلهم االاتيهاد فهي حيهظ  
مق أم ا : ماظي بيل س ر رق بريد سرلرظيق في سترقس رماظفق  هرد فظي هد ربهظرس 

 هم.ها سقس ر يم كاق سر الق ستركماق رغيظ
رفير  هذا الكتاب هي حباظم حق ظؤية حهالم االاتيهاد للعهالمس رأغلباها يمكهق 
اظاءته درق مظاحام للتظتيبس فني بع  فير  الكتاب إشاظم إل  أفكاظ مق فيهر  

 سابقةس رلكق تلي االشاظا  ليس  ضظرظية لمتابعة تدفص اتفكاظ.
يههرظم يههاداة إق الطههظ  مههق أفكههاظ هههذا الكتههاب كمهها يقههر  سههتينق هههر تقههديم 

تسههلرب التنكيههظ الههذي يتب هها  أيههااب االت هها  السههائد فههي حلههم االاتيههاد. ربههالطب س 
 فا اي دائمار مسااة في االختالف ار  بع  ما رظد في الكتاب.

إق هذا الكتاب يطبهص الم طهص االاتيهادي حله  م مرحهة هائلهة مهق السهلركيا  
شههمرلية اتهه  إق  هها ف بههذلي أإل سهها ية رلههذا فهه ق سههتينق يميهه  إلهه  المبالطههة فههي ال

باظتكاب اتخطاءس ذلي ت هه يهؤمق أق اهرا يق حلهم االاتيهاد حالميهةس فاهي ال تنهظص 
 حل  أساس ال  س أر الِعظص.

 
.  
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 (  0اقتصادية )  شهادات
  

   القتصادا حيرة علماء:  العنوان
  به مسلما   أمرا   اآلخرون يعتبرها التي السلوكات من الكثيرإّن :  الرسالة

 االقتصاد علماء تثير حيرة            
 

      حقال يههههةس  اإل سهههها ية السههههلركا  كهههه  أق ههههه  بنظضههههية االاتيههههاد حلههههم يبههههدأ     
       فمعوم ها يسهتطي  الاظفهيس بمع اهها يهاياة دائمار  ليس  النظضية هذ  ف ق ربالطب 
 .إليه ال اس أاظب بيق مق است  اءا  يذكظ أق
 للباهي العلمهيس أساسهيار  شهظطار  تعهد ال اظفهي  اهر حله  النظضهية ياة أق بيد     
 اتظ  إله  البهرلي ج لتاهبط كهظم تستطظاه الرا  مق كم في ياء حالم ستل  إذا فم ال
 النهظا،س فهي اهائم بيتهي أق سينتظ  مبدئيار  ح دئذ بيتيس سطأ فرص مق باا ألقي  إذا
     . اليايأ ال راب ال  الاسابا  ليي  إ ظاء في ذلي بعد يبدأ  م
هظب  كهظم بليهاظدر بمسهاظ يت بت أق ما دس مق طلب  رإذا       معي هةس  اريهة مهق ضأ
     ااتيههاد حههالم سههتل  رإذا االاتكههايس مهها يسههم  ر ههرد حههدم مباشههظم سههينتظ  ف  ههه
 الب ه يقس مبيعها  حل  المنظرضة الظسرم ايمة حل  اظتنا  المتظتبة با، اظ يت بت أق

 .الداة إل  يكرق ما أاظب  رابار  ريم اي حقال يرق ال اس ك  أق ينتظ  فسرف
 بطبيعههة  تائ اههاس رإ مهها بلنواهها تقههاس ال النظضههية يههاة أق  ههظا سههبص رممهها     
 ال  ااا . مق  يد س   للعقال ية يكرق المعياظ ذلي رحل 
ك يهظ  تؤكهدها مقرلهة رههي للتانيه س يسهت يبرق ال اس أق العقال ية لذا س تنتظ      
 حلبهة فهي مقابه  الم يهد لهدف  ال هاس اسهتعداد أق أيضهار  رتنتظ  القريةس الشراهد مق
 أاه  س ر  اها حلبهة مقابه  فهي لهدف  الم يهد اسهتعدادهم مهق أكبظ ر  اا فليكس كرظق
     الماههاظم س تعههر هم الههذيق  مالئاههم مههق أك ههظ سيكسههبرق حههادم الماههظم العمهها  رأق
 ال ههائ  الطنهه  رأق  سههظ س فههرص مههق بت نسههام يلقههرا للايههام لههق المابههيق اتفههظاد رأق

 .ياياة حادم اتشياء هذ  ك  ااتيا اتهس حق ليعلق يظاخار  الد يا سرف يمر
 ميهرلامس رالمقرلهة تمامهار   ت اهه  بذلي ف   ا العقال يةس ال اس في  نتظ  رح دما     

 حهههالمشهههعاظا   إاهههدا إذ ههههي للم طهههص(( تخضههه  ال ال هههاس أذراص ))إق الالتي يهههة
   االاتياد.
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     قهههر :   أق ههههي الم طقيهههة اإل ابهههة إق الوهههراهظ؟ ههههذ  مههه   تعامههه  إذق س كيهههف     
حلههم  رمبههادد اتايههاقس معوههم فههي إ مهها الراهه س طيلههة بعقال يههة ال ههاس ))ال يتيههظف
                     بعضههههههههااس حلهههههههه  إ مهههههههها التيههههههههظفا س  ميهههههههه  حلهههههههه  ت طبههههههههص ال االاتيههههههههاد
 االست  اءا ((.بع   رتلي
 كهه  ال ههاس أق ينتههظ  الههذي الههرهم بههذلي  تشههبي أق هههر بههدي س اهه  ه ههاي أر     

 مامهها - تنسههيظا  حقال يههة اي ههاد حلهه   أِيههظ رأق الراهه س طيلههة بعقال يههة يتيههظفرق
 .غيظ حقال ية تبدر التي التيظفا  هذ  لك  - شاذم كا  
 مهق أق فبهدالر  غظيبهة  يهنة فهي البدائيهة تشهتظي ال ظاحيهة الم تمعها  مهق ك يظا إق
 اطهه  يمتلههي حههدم ت ههد  اتظ س مههق راسههعة رااههدم اطعههة الرااههد المهه اظ  يمتلههي
   طريهه   ههد  داظ راههد. القظيههة أ اههاء فههي المتنظاههة ال ظاحيههة اتظاضههي مههق يههطيظم
       الك يههظ رظاء السههبب أ اهها يعتقههد التههي الوههاهظم أسههباب هههذ  اههر  المههؤظخيق بههيق
      رالههه راج الميهههظاي يكهههرق أق المطظراهههة االاتمهههاال  رمهههق القيهههرظس أر هههه مهههق
 العائلهة تملكاها التهي اتظ  اط  تقسيم إحادم ي ظي إل   خظ  ي  فمق السببس هما
اتظ   اطه  فت داد ال راجس مستلة تتتي  م يطيظمس اطعة إل  الرظ ةس فتتار  بيق

 يقهدم شهديدس فاهر ل قهد يظالتنسه ههذا تعظ  تباحدار را تشاظار. الراادم للعائلة المملركة
 بيه ام فيمها اطه  اتظ  الم اظحهرق يتبهاد  ال لم إذا الالحقال يةس يرظ مق يرظم
 ارتاا؟ ريع  رق مق ممتلكاتام يدم رق بايي درظية بيرظم
     ماكلرسهههكي  درق رالمهههؤظ  االاتيهههاد حهههالم اهتمهههام المشهههكلة ههههذ  لقهههد  هههذب      
    العبقظيههةس التنسههيظا  االاتيههادية ابتكههاظ حلهه  متنههظدم فطظيههة بقههدظم يتمتهه  الههذي
 العقال هي؟(( غيظ السلري هذا أد  إل  اال تماحية العادا  يست : ))أي أق مق فبدالر 
 حقال يهار؟(( رأريهلته السهلري ههذا فقها : ))لمهاذا يعهد  خهظس سهؤاالر  ماكلرسهكي طظح
 االههة فههي فمهه الر  التههتميقس مههق  ههر  السههلري أق هههذا هههي  تي ههة إلهه  المتت يههة الدظاسههة
 للتهدميظ الكبيهظم اتظ  اطعهة يااب الم اظ  القظيةس يتعظ  في فيضاق ادري
 ال يادم ببع  يضاي الم اظ  ف ق الممتلكا س هذ  بتر ي  لممتلكاتهس رلكق الشام 

  .مها كاظ هة بنعه  تمامهار  ممتلكاتهه تماه  أال يضهمق أق مقابه  فهي الدخ  الماتملة في
 فهي المهؤمق حلياها العقهاظا  أيهااب كه  رإ مها شهاذارس سلركار  يعد ال السلري هذا إق

  .ذاته ال اج ي ا رق الاالي حيظ ا
 حلمهاء ت يظ ايظم به مسلمار  أمظار  ا،خظرق يعتبظها التي السلركا  مق الك يظ إق     

 االاتياد.
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 (  8اقتصادية )  شهادات
  

   القتصادا عمالقة:  العنوان
  متفهما   قارئا   أو مستنيرا   ناخبا   يكون أن فرد ألي يمكن اله إنّ :  الرسالة
  باالقتصاد معرفة دون اليومية للجريدة          

 
 للقطهها  االاتيههادية ربههالقظاظا  الاكرميههة االاتيههادية بالسياسهها  يتهها ظ كل هها     
 اليرميهة لل ظيدم متنامار  ااظئار  أر مست يظار   اخبار  يكرق أق فظد تي يمكق رال الخا س
  اهق فيهه ر عمه  س ايا الذي للمستقب  يخطط أق يمك ه رمق. باالاتياد معظفة درق
  .االاتيادية؟ الايام تشك  التي بالقرا دظاية حل  يكرق أق درق رأطنال ا
 الم اسهب رالهدرظ رالتضهخمس الت اظيهةس كالسياسة االاتيادية السياسة اضايا إق
  ااشههاا - االاتيههادي ال مههر معههد  ظفهه  ررسههائ  النقههظس حلهه  رالقضههاء للاكرمههةس
 م اها ال يد - الاالية االاتيادية السياسا  مق رك يظ. اظ يق مق تك ظ االاتياديرق
     الك يههظ فاههم مههق يههتمكق رلههق. الههظااليق العلمههاء أرلئههي تفكههاظ  تههاج هههي - رالسههيء
       لهههديام الهههذيق أرلئهههي إال االاتيهههادية السياسهههة اهههر  االيهههار  الهههدائظم الم ااشههها  مهههق
 .السابقيق االاتيادييق بتفكاظ الدظاية مق ادظ اتا  حل 

 بالقضههايا مامههرميق أ اسههار  الماضههية حههام المههائتي خههال  االاتيههاد حمالقههة كههاق
 سياسهها  لييههرغرا االاتيههاد حمهه   ليههة فدظسههرا حيههظهم  فههي المامههة السياسههية
 الم هادليق مهق يكر هرا فلهم بالسياسهة اهتمهامام مهق الظغم حل  لكق. أفض  ااتيادية
 أرسههاط رفههي الاكرمههة فههي معايههظيام إلا هها  سههعرا أ اسههار  كهها را بهه  السياسههييقس أر

 ال قههاش لمعههاييظ المسههترفييق رالبظهههاق التاليهه  خههال  مههق بههاظائام اترسهه  العامههة
 .الما ي
 ايههرظ مههراطق كشههف خههال  مههق االاتيههاد حلههم يتقههدم حلمههيس م هها  أي رم هه 
 للعلهرم المتااهة الت ظيهب فظ  فيه تترافظ ال االاتياد حلم أق رم . السابقة اتفكاظ
 الت ههاظب رتاليهه  الم ا يههة المالاوههة اسههتخدام يمكهه ام االاتيههادييق فهه ق الطبيعيههةس
 . ديدم  وظيا  ريياغة القديمة ال وظيا  لظف 

 االاتيهههاد إلههه  – االاتيهههاد خبهههظاء مهههق الك يهههظ فهههيام بمهههق - الك يهههظرق ي وهههظ
  مهاذج أاهد إله  م    شظاء في الظاغبيق اتفظاد أاد باا ي وظ التي حي اا بالطظيقة
 . حليه المعظرضة الم ا  
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 م ه   لشهظاء تيهلأ اهد(( المراه   هم المراه س  هم المراه س)) التقليدية العباظم إق
 . درلة ااتياد تالي  بيدد  كرق ح دما القيمة حديمة أ اا إال س  رم غظف ب الي

  يقهر  الهذي الطبيعيهةس المهراظد حامه  حله  بشهدم التقليديهة االاتيهاد كتب تظك 
. غيظهها حهق تتمي  الطبيعية رالمراظد المعادق مق كبيظم بكميا  ت عم التي الدرلة إق
  اقار؟ يايأ هذا ه 

 اتظ  إق. ر قمهة ةمهع  يكهرق اهد مها بلهد فهي ال هظرا  مق كبيظ ادظ ر رد إق
 االاتيهادي التخلهف تعها ي درلاها لكهق بالمعهادقس مليئهة أفظيقيها مهق ك يظم أ  اء في
         يهههيبه ي ههها  أق مهههق الم تمههه  تم ههه  السهههلطة حلههه  يهههطيظم طبقهههة لسهههيطظم  وهههظار 
 .الما  ظأس مق

 ال هههههرح  إال ياهههههالف ال ال  هههههاح أق يعلم ههههها االاتيهههههادي النكهههههظ تهههههاظيخ إق
 . رالمظ يق رالمتراضعيق
 اكمههههة  ختبههههظ لكههههي ال ديههههدم النههههظ  مههههق الك يههههظ التسههههعي يا  أحطت هههها لقههههد

 تادياتههههس رالعشهههظرق الاهههادي القهههظق يطهههظح راتقس. أفكهههاظهم ر قهههيم االاتيهههادييق
 .المساحدم ل ا تقدم كي مع ا القدم  االاتيادييق أفكاظ رستكرق
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 (  9اقتصادية )  شهادات
  

   القتصادا نبض حياة:  العتوان
 نبض حياة االقتصاد وأهم ما يحتاجه كل من  تعد البياناتإّن :  الرسالة

 يريد فهم التطورات االقتصادية            
 

    بالنعهه  معوماهها س ريقههاس تقظيبهها االاتيههادي ال شههاط  را ههب كهه  ايههاس يمكههق     
راليهههادظا   الاكرميهههة رال نقههها  الشهههظكا  راسهههت ماظ االسهههتاالكي اإل نهههاص فهههاق

   اإل شههههاء تاهههه  الم هههها   حههههدد ركههههذلي ماسههههربةس ح ايههههظ  ميعاهههها رالههههراظدا 
 .بالنع   يعملرق الذيق رأرلئي حم  حق الباا رق راتفظاد رالسياظا  المباحة

    فههيام بمههق االاتيههادي ال وههام فاههم فههي ال ههاس المعلرمهها  تسههاحد هههذ  كهه  إق
 . م ام ييبارا أق يظيدرق ال رالذيق غيظ االاتيادييق

حلهه  معظفههة مهها ياههدي فههي االاتيههاد يظيههد االاتيههاديرق أق ييههبارا اههادظيق 
                بم هههههتا حهههههق تهههههت يظ التضهههههخمس ريظيهههههدرق معظفهههههة أق إ مهههههالي ال هههههاتج المالهههههي

 اليادظا  أر الدخر  ت يد بالنع  رأ اا ليس  متضخمة بسبب درالظ ينقد ايمته.  أر
لههذا مههق أ هه  الههتخل  مههق تههت يظ التضههخم فهه  ام يارلههرق الههدرالظا  بسههعظ 
اليهههظف الاهههالي إلههه  درالظا  اقيقيهههةس لهههق أضهههايقي بالاسهههابا  التهههي يسهههتخدماا 
االاتياديرق لنع  هذا اإل ظاء م  أ ام يقرمرق بذلي بالنع س إل   ا ب أ اهم حهدلرا 

      . 4791مهههه ال حههههام القيمههههة الاقيقيههههة إلهههه  ايمههههة الههههدرالظ فههههي حههههام  خههههظس ل قهههه  
راإل ظاء المام ههر تاريه  ايمهة إ مهالي ال هاتج المالهي فهي كه  السه را  إله  ايمهة 
العملة في س ة اتساسس رباذ  الطظيقة ف  ي تعقد مقاظ ة بيق ال مر مق حام إل   خظ 

 في إ مالي ال اتج المالي الاقيقي رليس إ مالي ال اتج المالي االسمي.

  م البيا يههة الخطيههة حلهه   طههاص راسهه  فههي م هها  االسههت ماظ تسههتخدم الظسههرلههذا س 
مق أ   تتب  أداء اتسام المختلنة. رفي م ا  التمري  تستخدم أيضهار مهق أ ه  تتبه  

 المبيعا  رال نقا  راتظاام اتخظا.
ني حلم االاتياد  ستخدم الظسرم البيا ية الخطية بينة ظئيسة مق أ   معظفة ف

الي ال ههاتج المالههي رالههدخ  رأ ههرا  ماههددم مههق اإل نههاص ات هها  متطيههظ مهها م هه  إ مهه
 راإل تاج حل  مداظ الرا .
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ياهار  االاتيهاديرق الت بههؤ بهاتداء المسهتقبلي إل مهالي ال هاتج المالههي رمهق  هم 
رالههدخ  راإل نههاص راإل تههاج رالمتطيههظا  اتخههظا باسههتخدام الظسههم البيهها ي الخطههي 

 ردالته الظياضية اتساسية. 
اتيههاد رفههي الشههظكا  س تعههد ال ههدار  رالظسههرم البيا يههة اتداتههيق فههي حلههم اال

 ق لت ويم البيا ا  رتقديماا رتاليلاا.يالظئيست
ع ههد التعامهه  مهه  البيا هها  االاتيههادية راتظاههام اتخههظا م هه  البيا هها  الماليههةس ف
 اتظس مق الطظص التالية الخاية بسرء تنسيظ المعلرما :ل 

 ر رد سببية.اظتباط المتطيظيق ال يع ي 
 التعام  باذظ م  ال سب المئرية.

 ههب  ايههام االاتيههاد رأهههم مهها ياتا ههه كهه  مههق يظيههد فاههم  تعههد البيا هها  إق
التطرظا  االاتيادية رمتابعتااس رتعد ال دار  رالظسرم البيا ية اتداتهيق الظئيسهتيق 

 .ةللتعام  م  البيا ا  االاتيادي
مههق أق اتسههلرب الههذي تقههدم بههه المعلرمهها  االاتيههادية رت ههااش   اخههذ اههذظرل 

 .لراداي االاتيادية  ايمكق أق يؤ ظ حل  فام
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 (  05اقتصادية )  شهادات
  

   القتصادا البوابات المقفلة في:  العنوان
 ثمة الكثير من البوابات المقفلة إّن  على غرار التيتانيك:  الرسالة

 في االقتصاد ، والمراكب المعزولة            
 

كتاباا ))ال ساء راتطنا  فهي المقهام اتخيهظ(( بظرايهة غهظص  تنتتأ ظري سايد 
سني ة التيتا يي غيظ القابلة للطظص. في الراا س كا   ال ساء راتطنها  أر  مهق ي هب 
   إ قهاذهم فهي تلههي الليلهة المظحبهةس أي أرلئههي الهذيق فهي اليههنيق اتر  رال ها يس لكههقس 

 اليف ال الي.  لم ت ج غالبية ال ساء راتطنا س فقد كا را في
يقر  مايك   يمظماق في كتابهه ))النلسهنة البيئيهة((: إق اها  االاتيهاد العهالمي 
يشبه بطظص ك يهظم االهة التيتا يهيس بهظاص ررافهظ ريعهدس غيهظ اابه  للطهظص. لكهق كمها 
الاو  ظري سايد س حل  الظغم مق مقاهي اتظينة راماما  السهار اس ردكهاكيق 

 ل  اراظب   ام لك  شخ  ح دما تق  الكاظ ة. التظفس ف   ا أيضار  نتقظ إ
رحل  غظاظ التيتا ييس  مهة الك يهظ مهق البرابها  المقنلهة فهي االاتيهاد العهالميس 
       رالمظاكههههب المع رلههههةس رالتههههدابيظ التههههي تكنهههه  أق تكههههرق ال سههههاء راتطنهههها  أرالرس 

 ليس في اإل قاذس ب  في السقرط في هارية النقظ. 
الت مية الرفظم رالعافية لل مي  في العالم ال الي. لقد اققه  كاق ي بطي أق تادي 

هذا الرحد في بع  الم اطص رلدا بع  الشعربس أما بال سبة إله  معوهم الم هاطص 
 رالشعرب فقد  لب  معااس بدالر حق ذليس التدهرظ البيئي رالنقظ. 

 فتيق أخطت ال مرذج اإلظشادي للت مية؟  
هه  ايههظيار حلهه  كِّ  مههرذج التقههدم المسههتمد مههق االاتيههاديا  الطظبيههة  أرالر: لقههد ظأ

الميهه عةس منتظضههار أق الخههط الطظبههي فههي التقههدم متيسههظ لل ميهه . رلههذلي فهه ق الت ميههة 
التي تع ي تاسيق حافية ال مي س  ظ  مما لتاا م  المقرال  االاتيهادية المطظب هةس 

 ار  الاا ا  البشظية راإل تا ية رال مر. 
المتيههلة بههالتطرظ االاتيههادي راال تنهها  مههق المههراظد  إق المنههاهيم رالمقههرال 

الطبيعية رالتهي ا بع ه  فهي السهياص الخها  بالتيه ي  رال مهر الظأسهمالي فهي مظكه  
السههلطة االسههتعماظيةس ريههل  إلهه  مسههترا أيههبا  فيههه فظضههيا  كليههة يعتقههد أ اهها 

تساسهية اابلة للتطبيص ب  هاح فهي السهياص المطهايظ تمامهار المتيه  بتاقيهص الاا ها  ا
 للشعرب في المستعمظا  أي بلداق العالم ال الي. 
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ركمهها أشههاظ  ظر ا لركسههمبرظ، فهه ق التطههرظ اليهه احي المبكههظ فههي أرظربهها 
الطظبية تطلب بالضظرظم ااتالالر مستمظار للمستعمظا  براسهطة القهرا االسهتعماظية 

 رتدميظ االاتياد الطبيعي المالي فياا. 
    GNPلمؤشههظا  الماليههة ايههظيار مههق ابيهه  مؤشههظ  ا يههار: ظكهه   الت ميههة حلهه  ا

أي ال ههاتج الههرط ي اإل مههالي. رمهها ال تسههتطي  هههذ  المؤشههظا  إواههاظ  هههر التههدميظ 
 البيئي رر رد النقظ المظتبطاق بعملية الت مية. 

إق المشكلة في اياس ال مر االاتيادي براسطة مؤشظ ال هاتج الهرط ي اإل مهالي 
       كهههاليف معتبههظار إياههها م هههاف س مهه الر ضههبط التلهههريستتم هه  فههي أ هههه يقههيس بعهه  الت

لك ههه يخنههص فههي القيههاس الكامهه  للتكههاليف اتخههظا. فرفههص اسههابا  ال ههاتج الههرط ي 
اإل مالي يضيف اط  أش اظ غابة طبيعية  هظرم إله  ال مهر االاتيهادي حله  الهظغم 
          مهههههق أ هههههه يخلِّهههههف رظاء  م ورمههههها  بيئيهههههة مسهههههت نذمس ركهههههذلي يخلِّهههههف أيضهههههار 

 م تمعا   ظاحية رغابا  مست نذم. 
  ال ههار: إق المؤشههظا  مههق ابيهه  ال ههاتج الههرط ي اإل مههالي تسههتطي  فاسههب ايههاس 
تلي ال شاطا  التي تادي حبظ  ليهة السهرصس بطه  ال وهظ إق كا ه  ههذ  ال شهاطا  

 م ت ة أر غيظ م ت ة أر مدمظم. 
لمهراظد الطبيعيهة ههر  يهادم فني ااتياد السرصس يكرق المبدأ المه وم السهتخدام ا

اتظباح رالتظاكم الظأسمالي إل  الاهد اتحله  رتأهداظ الطبيعهة راا ها  اإل سهاق مهق 
 خال   ليا  السرص. 

أخيههظارس إق ال مههرذج اإلظشههادي التقليههدي فههي الت ميههة يتههذهق النقههظ فقههط براسههطة 
ر غيهظ اهادظ غياب  ماذج االستاالي الطظبية أر براسطة المداخي  ال قديهةس رلهذلي فاه

 حل  تضميق النقظ الذي يأاد ه تدميظها في أ  اء حملية الت مية. 
ختامار يمكق القر  أق المناظاة رات مة في حملية الت ميهة ت  مهاق حهق المطابقهة 
الخاطئة بيق النقهظ المتهذهق  قافيهار رالنقهظ المهادي الاقيقهيس رحهق الخطهت الهذي يعتبهظ 

 لبية الاا ا  اتساسية. مر اإل تاج السلعي أفض  رسيلة لت
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 (  00رؤى اقتصادية ) 
  

   القتصاد بين الخيال والدقة: ا العنوان
      أهم شيء في علم االقتصاد هو أن دور الحقيقة والزيفإّن :  الرسالة

 أو الصدق والكذب دوٌر شديد الدقة            
 

هظ فقهط طظيقهة حمه  ا،ليها  التهي تهتاكم فهي العمليها   إقف حلم االاتيهاد ال ينسِّ
االاتيهههادية ) اال تهههاج راالسهههتاالي راالدخهههاظ راالسهههت ماظ رالبيههه  رالشهههظاء رتهههدفص 
      المهههراظد( س رالمعهههامال  اال تماحيهههة التهههي ت هههظي ضهههمق سهههياص ههههذ  العمليههها س 

 ي يا  فعالة للت مية طريلة المدا رتاقيقاا.لك ه يشكِّ  أيضار أساسار ليياغة استظات
ظ اتشههياء كمهها هههيس  ههد ي مهه  بههيق كر ههه حلمههار ريههنيار ييههرِّ فعلههم االاتيههاد ال يِّ
رحلمار معياظيار يض  المؤشظا س ريظشهد إله  اله مط اليهايأ الهذي ي بطهي أق تكهرق 
لبية حليه اتمرظ. أي إق حلم االاتياد ي بطي أال يكتني بيياغة تراعها  م هظدم رسه

هها     للمسههتقب س بهه  ي بطههي أيضههار أق يشههكِّ  أساسههار للتريهه  إلهه  بظ ههامج ت مههري فع 
 رلكينية ت نيذ .

     المشهههكلة ههههي أقف حلهههم االاتيهههاد حلههه  حكهههس الني يهههاء أر الطهههب أر الا دسهههة 
      لهههيس حلمهههار ت ظيبيهههار فهههي اتسهههاس. فهههال تر هههد مختبهههظا  يمك هههي أق ت هههظي فياههها 

مق ياة فظضهية ااتيهادية معي هةس به  حهادم تعلهق النظضهية بع  الت اظب لتتتكد 
 أرالرس  م ال تتبيق مراءمتاا للكائ ا  الاية في االاتياد رالم تم  إال فيما بعد.

ف ذا أظد ا تطبيص االاتياد القائم حله  تتكيهد النظضهية العلميهة حمليهار مهق خهال  
    اهههاظم فهههي ت نيهههذ س العمليههها  االاتيهههادية الرااعيهههةس فمهههق الضهههظرظي أق  تاهههظا الم

 تق ال اس ليسرا فئظاق ت اظب.
العلم اهري  إذقس لكهق فهي بعه  اتايهاق ال تكهرق ارتهه كافيهة إلاهظا  ال  هاح. 
رلرسف ك يظار ما تتتي الاقيقة العلمية فهي المقهام ال ها ي. فنهي بعه  اتايهاق تكهرق 

      يظا  المنظطهههة الطلبههة تشههبا  العلمههاء أر ال اهههالءس الههذيق يميلههرق بشهههدم إلهه  التنسهه
 في البساطةس أك ظ مق ميلام إل  البظاهيق العلمية المعقدم.

إق النكظ السياسي راالاتيهادي يسهلي دظربهار شهت . راالكتشهافا  التهي يتريه  
إلياا العلماء اد تستدحي التقديظ راالستاساقس أر في أاياق أخظا تبعي حل  ال نرظ 

 راإل كاظ.
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الكهذب فهي مها يطلهص حليهه اسهم حلهم االاتيهاد. ل كق يظااءس فتسرأ شهيء ههر 
 ت  ا في  مق يتار  فيه حلم االاتياد ا،ق إل  حلم  ائف.

أهههم شههيء فههي حلههم االاتيههاد هههر أق درظ الاقيقههة رال يههف أر اليههدص رالكههذب 
 درٌظ شديد الداة. رال   ا  لرسف ال  دظي سرا القلي  حق هذا المرضر .

مههدفرحيق بههدراف  متعههددم تتعلههص فههي أك ههظ  إق بعهه  حلمههاء االاتيههاد يكههذبرقس
اتاياق بتعيب مذهبيس أر اد يكذبرق مهدفرحيق بميهرلام السياسهيةس ار اته  لسهبب 

 أتنه مق ذلي هر أ ام يتكسبرق مق رظاء هذا الكذب.
         ح هههدما يخطههه  حلمهههاء االاتيهههاد العهههاظفرق فيمههها يقرلهههرق ريكتبهههرقس يمك  ههها 

حية. لك  ها  را هه معضهلة كبهظا ح هدما يكهرق أق  راي  ال قاش حل  أسس مرضهر
               هههههؤالء حلهههه  حلههههم بالاقيقههههة لكهههه ام مهههه  ذلههههي يقرلههههرق ريكتبههههرق شههههيئار  خههههظ. 

 إذق المشكلة مشكلة أخالاية.
 يها ي أاهد اتيهدااء بقرلهه: ألِّهف كتابهار ضهخمار أكاديميهار باتهار يقر  أاهدهم : 

       أي شهههخ  أي شهههيء. فانوههه  ياهههري الك يهههظ مهههق المعهههادال س بايهههي ال يناهههم 
ههذ  ال يهياة القيمهةس راههظظ  أق أفعه  العكهس  بهتال أضههمق كتهابي معادلهة رااههدمس 

 رأق أكتب بايي ينام ال مي  ك  شيء. رال أدظي أي اتمظيق أيعب.
 عم يمكق استخدام الظياضيا  في االاتيادس لكق استخداماا لهيس اتميهارس م لمها 

كق استخداماا في البايس ب  ي بطهي ذلهيس لكهق ال اا هة هي الاا  في الني ياء. ريم
اء.  لنظضاا حل  القظ 

إق االاتيههاد يسههلي مسههاظار رسههطار بههيق الخيهها  كمهها  ههظا  فههي اتفههالم السههي مائية 
ربيق الداة المر ردم في العلرم الباتهة. ركلمها ااتهظب حلهم االاتيهاد للداهة كهاق ذلهي 

داههة الظياضههيا  رتشههريص اتفههالم  أفضهه س راتفضهه  حلهه  اإلطههالص هههر ال مهه  بههيق
 السي مائية.

ختامههار يمكههق القههر : ي بطههي أق يكههرق االاتيههاد بسههيطار اههدظ اإلمكههاقس لكههق لههيس 
 أبسط مق ذلي.
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 (  02رؤى اقتصادية ) 
  

   القتصاد بين الغموض والسطحية: ا العنوان
ا ما ُيساء َفْهم طبيعة علم االقتصاد، :  الرسالة ا ما تكون كثير   وكثير 

 النظرة إليه نظرة تشوبها الحيرة، وتعوزها الثقة           
 
ا مها يأسهاء َفْاهم طبيعهة حلهم االاتيهادس  ا مها تكهرق ال وهظم إليهه  وهظم ك يظر رك يهظر

 تشرباا الايهظمس رتعر هها ال قهةس رمهق َ همف يأ هتق  اهدظ  بيهرظم تهدحر إله  اتسهفس 
فار يأتفام بالطمر  مق  اةس ريريف بالسطاية مهق  اهة أخهظاس ريقهر  م تقهدر  
         بر هههه حهههام: إ هههه أخنهههص فهههي رضههه  الهههر  ذا  ايمهههة حمليهههة فهههي معال هههة مههها ي هههد 

 مق مشكال  حالمية حا لة.

ا ا اهههد يتهههظي بالضهههظرظم ك يهههظر ا كبيهههظر       إق  أي  كاتهههب أر بااهههي يت هههار  مرضهههرحر
أق  حههظ  الخطههرط العظيضههة فههي حلههم االاتيههاد ظبمهها يسههاحد إال مههق التنيههيال س 

      حلههه  إبهههظا  أهميهههة ههههذا العهههالم فهههي حالم ههها الاهههدييس رظبمههها يبعهههي حلههه  االهتمهههام 
بذلي العلم االاتيادي ريقريهس رهذا االهتمام بدرظ  ظبما يؤدي إل  تقديظ ذلي العهالم 

 التقديظ الذي يستاقه.
ر بااههي ااتيههادي متخيهه  حلهه  م ااشههة يسههاحد أيف كاتههب أ رهههذا أهههم هههدف

مشكال  حيظ  االاتياديةس راضايا بلد  االاتيهاديةس رمبهادد العلهرم االاتيهادية  
ههم مشههكالتام التههي تعههظ  لاههم باحتبههاظهم  تق حلههم االاتيههاد يعههيق ال ههاس حلهه  تنا 

ا في الم تم .  أفظادر
 باح ليهرم ح دما  تتمه   شهاط ال هاس ظ هاالر ر سهاءر فهي سهاحة مهق سهاحا  اليه 

مههق أيههام العمهه س  ههظا غههالبيتام ت يههظف إلهه  أحمهها  مختلنههةس رت امههي فههي مشههاغ  
         ك يههههههظم مت رحههههههة فههههههي الميهههههها   رالاقههههههر س رالمكاتههههههب رالسههههههكي الاديديههههههةس 

 رالمداظس رالمستشنيا س رالمياظف راتحما  الاكرمية المختلنة.
 تظي في أمظيق:إق   شاط  مي  هؤالء حل  اختالفام راختالف أحمالام يش

هها ياههدفرق مههق رظاء أحمههالام إلهه  تايههي  أسههباب حيشههامس  أرلامهها:    أ اههم  ميعر
ههه ام مهههق تاقيهههص اا هههاتام  فمههها يكسهههبر ه مقابههه  مههها يبهههذلرق مهههق  شهههاط ر اهههد يمكِّ
الضظرظية  مق طعام رشظابس رلباس رسكقس راد يني  حق الاا ا  الضهظرظية 

ا م ه.لامس فيستخدمر ه للتظفيه رالتظفس أر يدخظر  ق  ا بر
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أ ام في الرا  الذي يعملرق فيه لتايي  حيشامس يسهامرق فهي إ تهاج ر ا ياما: 

 سل  أر تقديم خدما  ياتاج إلياا غيظهم مق أفظاد الم تم .
هذا ال شاط المشتظي الذي يدرظ ار  تايي  أسباب العهيش حهق طظيهص إ تهاج 

ر  أر ههه ههذا ال شههاط هههر مها يعهظف بههـ)ال شاط االاتيهادي(س رم مهسهل  رخهدما س 
 الذي يقرم به أرلئي اتفظاد هر ما يأسمف  )ال وام االاتيادي(.

   رحلهه  الههظغم مههق أهميههة ال وههام االاتيههادي رأ ههظ  البههالم فههي ايات هها اليرميههةس 
ف ق الذيق ياتمرق بمعظفة أي شيء ح ه اليلهرقس مه  أق  حلهم االاتيهاد يلقهي الضهرء 

 تق  أهمية اإللمام بقدظ م هه حهق أهميهة َفْاهم القراحهد حل  الايام المادية لإل ساقس رال
 اتساسية في الياةس أر في التعليم رالتظبية.

إق  المعلرمهها  االاتيههادية تسههاحد ا حلهه  َفْاههم لمههاذا  سههع  لتايههي  أسههباب 
رلماذا يختاظ ك  م ا ما ة خاية يقب  حلياا بذاتاا؟ ركيهف  ه وم مها  كسهب العيش؟ 

    ؟ رمهها ال وهام الههذي يخضه  لهه فههي شهظاء مهها  اتهاج إليهههأر  ايه  حليهه مههق دخهر 
مق سل ؟ ركيف تي  السل  إل  المستالكيق م فا  سراء أكا   مق اإل تهاج الخهاظ ي 
أم مههق اإل تههاج المالههي؟ رمهها اتسههس التههي تتاههدد حلياهها أسههعاظ السههل  التههي  ههدفعااس 

 االاتياد. رالي  الاير  حلياا؟ ذلي تق هذ  اتمرظ كلاا مق مرضر  حلم
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 (  03اقتصادية )  شهادات
  

   القتصاد والتشويق: ا العنوان
 ن هناك القالئل من خبراء االقتصاد ممن يستطيعون توصيل إ:  الرسالة

 التشويق الكبير الذي ينطوي عليه تحليل المفاهيم االقتصادية           
 

   يوههق بعهه  ال ههاس أق حلههم االاتيههاد حلههم كئيههبس كمهها ريههنه ترمههاس كاظليهه 
هالر رمبامهار رينتقهظ إله   –م ذ أك ظ مق مائة حهامس رههذا ت هه حله  اهد ارلهه  يبهدر مم 

التشريصس ريعظ  اتمظيق درق اختياظ أادهماس رتتكظظ به حباظم ))مق  اهة مها(( 
لت  هب الطمهر  رااللتبهاس  رلهذلي ذكهظ ههاظي تظرمهاق أ هه ))رمق  اهة أخهظا((.

 ي بطي تعييق مستشاظيق ااتيادييق ذري ر اة راادم.
رفي الراا  كاق يدرظ في ذهق كاظليه  فكهظ مختلهف اهيق اسهتخدم ههذا التعبيهظ. 
فما أظاد أق يذهب إليه كاظلي  هر أق ال دظم متطلطلة في شت   را ب الايامس أي أ  ها 

س م   االختياظ بهيق اإل نهاص اليهرم راإل نهاص حلي ا االختياظ بيق إشبا  ظغبا  متباظية
 غدار. ركذلي االختياظ بيق القيم راتهداف المتضاظبة.

    ربالنعهه  يعتقههد ك يههظ مههق ال ههاس أق حلههم االاتيههاد رالمشههتطليق بههه  قيلههر الوهه  
 مق ال ااية اال تماحيةس أي أ ام فاتظر اإلاساس تمامار.
بت ههه: شههخ  ي يههد الههتكلم بلطههة فا ههاي مههق يههذهب إلهه  تعظيههف ظ هه  االاتيههاد 

 اتظاامس رلكق ليس لديه المقرما  الشخيية التي تؤهله لييبأ مااسبار.
رسههاد  تلههي النكههظم المعتمههة حههق ظ هها  االاتيههاد  بسههبب مههيلام لالسههتخدام 
المنظط للظياضيا  رالظسرم البيا ية المايظم دائمار في كتاباتام في ك يظ مق اتايهاق 

 لر ه.في االحتظاف بما ي ا
 إذق . لماذا يستا د بع  ال اس بعلم االاتياد؟ 

رلماذا يت ام الطالب ح دما يتاتم حليام دظاسة حلم االاتياد كنظ  مهق فهظر  
 المعظفة؟ 

أحتقد أق اتسهباب تكمهق فهي أق معوهم الكتابها  االاتيهادية ال تأيها، بيهرظم 
 ا ية المعقدم. يدمس ب  رتست د حل  التالحب بمسائ  الظياضيا  رالظسرم البي

باإلضافة إله  أق ه هاي القالئه  مهق خبهظاء االاتيهاد ممهق يسهتطيعرق تريهي  
مدا التشريص الكبيظ الذي ي طري حليه تاليه  المنهاهيم االاتيهادية أر إيضهاح مهدا 

 اظتباطاا بايات ا اليرمية.
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في الراا س إقف حلم االاتياد أك هظ يهعربة مهق العلهرم الطبيعيهة  ت هه مهق غيهظ 
الممكههق إخضههها  الوهههراهظ االاتيهههادية للت هههاظب المعمليهههة الماكمهههةس رتق سهههلري 
اتفههظاد ال يمكههق الت بههؤ بهههس لههذليس  ههذب االاتيههاد السههلركي رهههر فههظ  مههق فههظر  

           أفكهههههاظ حلمهههههاء الههههه نس االاتيهههههادس ا تبههههها  الك يهههههظيقس رذلهههههي ت هههههه يهههههظبط بهههههيق 
 رظ ا  االاتياد.

َبْيههَد أ  هها مهها  ل هها حهها  يق حههق الت بههؤ بسههلركيا  اتفههظاد بتيههة دظ ههة مههق الداههة. 
ف اق  عظف أق السهلري النهظدي تاظكهه الهدراف  كمها  عهظف أق الضهرابط الم طقيهة 

 تاكم ات شطة االاتيادية.
بيظ مق الداةس َبْيهَد أ اها تهؤ ظ تهت يظار راد تكرق العلرم االاتيادية ال تتمت  بقدظ ك

    مباشههظار حلهه  ايات ههاس كمهها أ اهها تههؤدي درظار مامههار فههي رضهه  السياسهها . فههال غظابههة 
 إذا كاق شعاظ بع  ال اخبيق ))االاتياد هر المام((.

ريسههرد تههت يظ خبههظاء االاتيههاد تههت يظار مت ايههدار فههي م ههاال  اتحمهها  الت اظيههة 
    ا يهههؤ ظ االاتيهههاديرق حلههه  حهههدد مهههق القهههظاظا  الت اظيهههةس راترسهههاط الماليهههة. كمههه

     فك يهههظ مهههق شهههظكا  رمؤسسههها  االستشهههاظا  االاتيهههادية تسهههتعيق باالاتيهههادييق 
 في الماام الت اظيةس بدءار مق التخطيط االاتيادي رات  مظاابة المخ رق.
الم ت هيق رالاقيقة هي أق التالي  االاتيادي منيد للطاية بال سهبة للمسهت مظيق ر

 ركذلي راضعي السياسا  الاكرمية.
ختامار يمكق القر  إق حلم االاتياد يمكق أق يكشف الك يظ مق القضهايا اليرميهة 
المعقدم. فال ي بطي أق تقتيظ اظاءم حلم االاتياد حله  الخبهظاء فاسهبس فاهذا العلهم 
بالنعه  حل   ا هب كبيهظ مهق اتهميهة رالمتعهةس لهذا فه ق االاتيهاد حاظيهار اهد ي طهري 

 حل  ك يظ مق التشريص.
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 (  04اقتصادية )  شهادات
  

  االقتصاد ولعبة محاكاة الحياة:  العنوان
  الطالب لتعليم وسيلة أفضل أن وهي كثيرا   تتردد فكرة هناكإّن :  الرسالة

 الكمبيوتر ألعاب من خالل األيام هي هذه االقتصاد           
 

      اتيههام  هههذ  الطههالب لتعلههيم رسههيلة أفضهه  أق رهههي ك يههظار  تتههظدد فكههظم ه ههاي     
 يقر  ستينق ال هد سهبيظج مؤلهف كتهاب ) فيلسهرف االاتيهاد ( الكمبيرتظ. ألعاب هي
 اتسههراص حههق الكمبيههرتظ إاههدا ألعههاب تيههميم بخيههر  ا تمهها  مههق للتههر حههد 
        المههها  ظأس ري مههه  خياليهههارس طالهههب مشهههظرحار  كههه  يهههديظ اللعبهههة ههههذ  رفهههي الماليهههةس
 فههي ظأس المهها  يسههتخدم  ههم لهههس يتههظاءا السهه دا  كينمهها أر اتسههام بيهه  طظيههص حههق
 يايه  بايهي المختلنهة الع ايهظ ههذ  حمه  المختلنةس ري سص اإل تاج ح ايظ شظاء
 .أدائه اسب اتظباح م تجس ري  ي حل  ال ااية في
 مااكههام الرااهه  ))لعبههة فههي ال  ههاح مقيههاس مهها ماههم: سههؤا  أمههام أ نسهه ا   ههد ه هها     

 االاتيهاد يسهتخدمه حلمهاء الهذي المقيهاس  نهس  سهتخدم أق أظا تلهي؟ االاتيادي((
   اإل تههاج     معههد  إلهه  ال ي وههظ المقيههاس رهههذا  نسههااس الايههام لعبههة فههي ال  ههاح لقيههاس
 .الايام االستمتا  بظالة ادظ إل  ي وظ رإ ما الممتلكا  أير  أر
 العمليهها  الت اظيههة مكافههتم فل  عهه  االاتيههاديس الرااهه  مااكههام للعبههة راسههتكماالر      
 بسهل  اسهتبدالاا يسهتطي  الطهالب التهي الكربر ها  بع  طباحة طظيص حق المظباة
    فههههرظارس        اسههههتبدا  الكربر هههها  الطههههالب رب مكههههاق اقيقيههههة س ايمههههة ذا  اسههههتاالكية

 الهظاغبيق الطهالب مق بعضااااتظا   أر المستقب س في الستخداماا باا االاتناو أر
     درظ  فيههه ي تاههي طالههب لكهه  بيههرظم حشههرائية يختههاظ يههرم ره ههاي اإلاههظا . فههي
             مدخظاتههههه ت تقهههه  رح ههههدها يلعباهههها الشخيههههية التههههي ))تمههههر (( بههههتق اللعبههههة فههههي
 االستاالي. في كذلي فظيه رت تاي ماددس ))رظيي(( إل 
 فهي اللعبهةس الشهتظاكام دظ ها  حله  الطهالب يايه  فهال اللعبة  ت تاي هكذا       
 ضههعينارس أم أداؤهههم  يههدار  كههاق إق يخبههظهم مههق ي ههدرق رال يتههابعامس معلههم ير ههد رال

 مكافا س حل   يدار يايلرق أداؤهم كاق رإذا يمرترقس  م يعيشرق فالطالب يرظيا
  بذلي. بتس فال اتداء ال يدس ح اء يستاص ال اتمظ أق الطالب اظظ رإذا
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       فههي الايههام ال  ههاح أق يتعلمههرق فم اهها اللعبههةس هههذ  مههق الك يههظ الطههالب يههتعلم      
 الشخيهي يأظضهي الطمهرح مها بتاقيهص رإ مها ا،خهظرق اققهه بمها بالمقاظ ة يقاس ال

 أاهد فهر  رأق النهائ يقس الك يهظ مهق ه اي الايام(( ))لعبة في أق ريتعلمرق لإل ساقس
 ال هاد العمه  أق أيضهار  الطهالب ا،خظيقس ريتعلم   اح ايمة مق أبدار  يقل  ال الالحبيق
  اتخههظاس ات شههطة بعهه  مماظسههة مههق ياههظم يههاابه أ ههه إال مكافههتمس مههق لههه بههد ال
  خهظس إله  فظد مق تمامار  تختلف تاقيقاا أ   مق يت افس ال اس التي الطمراا  رأق
 ال هاد العمه  لهيس االاتيهاديةالايهام   رهظ أق يتعلمرق أ ام ما سبص ك  مق راتهم
          راالسههههتمتا  اتشههههياء لاههههذ  اسههههتاالي أم هههه  هههههر اتشههههياء فقههههطس بهههه  رتكههههديس
 النظا،. بتراا 
       لمبهههادد  واهظيهههار  يتامسهههرق الهههذيق االاتيهههاد حلمهههاء مهههق أ  هههي تتيهههرظ رال     
 مهه ال مهاذجتقد حمها ك يهظار  تختلف الايام أق أ نسام في يعتظفرق بي ما االاتيادس حلم

 تتكيههدار  تعههد المههذكرظ   نهها الايههام مااكههام رلعبههة اليههايأس هههر فههالعكس االاتيههاديةس
 السهائدم االاتيهادية فكه  ال مهاذج االاتيهادس حلمهاء باها ياتم التي القيم حل  يظياار 
   ال مهاذج ههذ  ركه  أاه س رالعمه  االسهتاالي أك هظ ههر لل هاس اتكبظ الام أق تنتظ 
      تاقيههص حلهه  ال ههاس تسههاحد اههيق إال ااتيههادية بال  ههاح سياسههة أيههة حلهه  تاكههم ال
 شهيئار  تنعه  ال التهي السياسهة فه ق االاتيهادس حلهم رطبقها لمقهاييس. الاهدفيق هذيق أاد
 .سيئة سياسة ه  أ ظياء يمرترا رأق أك ظ يعملرا أق حل  تش ي  ال اس سرا
   هاح حله  ياكمهرق الهذيق السياسا ((س دهالي  ))خبظاء حيظ في  عيش  اق     
     الم هههتج  هههردم رحلههه  اإل تهههاج حلههه  معهههد  تهههت يظ  خهههال  مهههق بظ هههامج أي أر فشههه 
 االاتيهاد حلهم ميهطلاا  الخبظاء يستخدمرق رهؤالء المبذر س ال اد مقداظ رحل 
 .لتلي البظامج تاليلام في مضمر ه درق
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 (  05اقتصادية )  شهادات
  

  استهالكنا أقلاقتصادنا لو كان :  العنوان
    برهانا  على االحترام الذاتي، األشياءشراء  أصبحلقد :  الرسالة

 ووسيلة للقبول االجتماعي           
 

لم يقتظق بخطرا   ظيئة في مرا اهة  ما ات ظق كبأ الذا  سرف يكرق الي  إ      
البيئيههة  لإليهالاا الهدحرم المتكههظظم  إلهه  إضهافةالقهرا المشهه عة حله  االسههتاالي 
الطااهةس رمرا  هة  أ ومهةمترايلةس م   تظشهيد  أهدافراال تماحية الال مة لتاقيص 

           اإلفهههظاطللاهههد مهههق  إ هههظاءا يلههه م اتخهههاذ س كمههها النقهههظ  رإ اهههاءال مهههر السهههكا يس 
.    االسههتاالي  إلهه السياسهها  التههي تههدف   رإلطههاءس ركههبأ  قافههة التسههرصس اإلحههالقفههي 
 .سعادمس لر كاق استاالك ا اا  أك ظ  كرق أقس يمكق إ  ا

تلعب درظار في غهظس الشهارا   أ ااخمسة حرام   ديدم ممي م يبدر  إق ه اي             
ال شههعة فههي ال نههرسس رهههي تههت يظ الضههطرط اال تماحيههة حلهه  الم تمعهها  البشههظية 

 س ر قافة التسرص رالشظاءس رالسياسا  المختلنهة للاكرمهةس رتطلطه  سهرصراإلحال ا 
 .ال ملة في د يا الم ا   رفي االحتماد الذاتي المالي

ايمتهي الاقيقيهة  أقالقيمهة اليهافية تسهاري القيمهة الذاتيهةس بمع ه س  إق اي رلقد             
سس رب هاء حله  ههذا التعظيهف ييهبأ االسهتاالي طاار هار  هي ايمة مها تملهي مهق مها 

 ..فقظ ك  رااد م ام أر  دراظاس ايي يقدظ ال اس االتام اال تماحية بمدا غ 
    اليهههادظم مهههق در  حديهههدم اق الظضههها المسهههتمد  ةالسهههيكرلر يرتؤكهههد البيا ههها              

        أك هههظ أمههرا يتاقههص مههق امههتالي  إ مههامههق المهها  ال يتاقههص مههق م ههظد ايا تهههس ر
 . مق العام الماضي أك ظمق ا،خظيقس رمق امتالكاا في هذا العام 

       ترضهههأ  ةالسهههيكرلر يغالبيهههة البيا ههها   أقغظابهههة  اتك هههظ اتمهههرظرلعههه  مهههق            
فمههق  اإلطههالصالمقرمها  الظئيسههة للسههعادم فههي الايههام ال تههظتبط باالسههتاالي حلهه   أق

 ههم الظضهها بالعمهه س رراهه  النههظا،س  اتسههظيةابههظ  هههذ  المقرمهها  الظضهها بالايههام 
             ق الظخهههههاء رالظضهههههاس رفهههههي استقيهههههاء شهههههام  حهههههق العالاهههههة بهههههي .راليهههههدااا 

الاهو  ر ا هاق فظيههدماق ا هه فههرص مسهترا النقهظس فههاق العالاهة بههيق الهدخ  رالسههعادم 
 . .ضئيلة حل   ار ملارو
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   بظها هههار حلههه  االاتهههظام الهههذاتيس اتشهههياءشهههظاء  أيهههبأيقهههر   الق دظ هههج لقهههد      
دي  رظشهتايق فهبلق حالمهة مميه م لمها اسهما  االاتيها أيررسيلة للقبر  اال تمهاحيس

  .الليااة المالية

تذا   فاإلحال ا ت ايد درمار لتظريج سلعام ترلقد ر د اخيائير التسريص رسائ             
الك يظ مق ماطا  التلن يهرق راإلذاحهة رحبهظ اال تظ ه  ررسهائ  الترايه  براسطة 
س رفهههي المالحهههب الظياضهههيةس اإلحال ههها س رههههي تليهههص حلههه  لراههها   اإل تمهههاحي

     س ات نهههاصاليههه احيةس رفهههي ماطههها  متهههظر  اتامهههاظمهههق  اتظ رتظسههه  اهههر  
     تههدلف راإلحال هها الت اظيههةس  اتسههراصحلهه  شاشهها  فيههدير بعههظ  الاههائط فههي ر
س رترضه  حله  لراها  اتطباء رالمراا  اإللكتظر يةا ظا  الدظاسة رحيادا   إل 

     س  اليههه احا   مهههرار  أسهههظ رااهههدار مهههق  اإلحهههالق أيهههبألقهههد  .المباظيههها  الظياضهههية
         اإل بهههاظتشههه ي   إلههه تكههها ظ مظاكههه  التسهههرصس بطظيقهههة ملتريهههةس  أداكهههذلي فقهههد 

     تيههميم سههااا  الماههال  الت اظيههةس  أقحلهه  الشههظاء رك يههظ مههق ال قههاد يعتقههدرق 
 .في اد ذاتهس يش   حل  التارظ االات ائي

  اتفضهه هههر  اتك ههظ أقيههادية الرط يههة تب هه  يههظااة حلهه  االات اتهههداف إق    
      ال ههاس بريههنام مسههتالكيق  إلهه الرط يههة  اإلايههائيا رحلهه  سههبي  الم هها  تشههيظ 
رلمهها كا هه  السياسههة االاتيههادية تب هه  حلهه   وههام  اتاههرا ال مههراط يق فههي اغلههب 
 . مر ياي تعتبظ االستاالي المنظط رالمامرم بم ابة ف  اااالاتياديا  الاديي 

تعتبهظ حهدرار لهدردار للبشهظ فاهي تتطلطه   اإلحالقر ديظ بالذكظ القر  بتق ي احة     
العالمس رلك اا تكرق اابلة لال تقاد اي ما تلأ حله  سهل  تعهظ  الايهام  أظ اءفي ك  
 .للخطظ اإل سا ية
رالخاليههةس فهه ق الههذي يميهه  العههادا  االسههتاالكية الادي ههة مههق تلههي التههي كا هه      

سائدم في حيرظ سابقةس هي أ  ا أك ظ  هظاءر مهق أسهالف اس ربالتهالي فه ق ل ها تهت يظا  
أك ظ تدميظار للبيئةس رليس مق شي في ر رد ادظ كبيظ مهق الاقيقهة فهي تلهي ال وهظمس 

          بر هههرد اهههرا معي هههة فهههي العهههالم الاهههديي إال أق ه هههاي أيضههها سهههببار فهههي االحتقهههاد 
          هههههي التههههي تشهههه   ال ههههاس حلهههه  التيههههظف إ اء ظغبههههاتام االسههههتاالكية تيههههظفار 

 كاق  ادظ الادري مق اب .
 

 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





33 

 

 (  06اقتصادية )  شهادات
  

   القتصاد المريض: ا العنوان
 ذلك ألن واضعيه إن االقتصاد الحديث يعاني من أزمة كبرى، :  الرسالة

 قد فكروا بأن الربح وحَده كاف لتحقيق سعادة اإلنسان            
 

    ذلههي تق راضههعيه اههد فكههظرا إق االاتيههاد الاههديي يعهها ي مههق أ مههة كبههظاس 
بتق الهظبأ راهَد  كهاف لتاقيهص سهعادم اإل سهاق رتاظيهظ شخيهيته رإطهالص طاااتههس 

ا.فظاارا ياتقظرق ك  ما ال يشكِّ  في  وظهم   البشظي القايظ دخالر مادي را مباشظر
ا الخسهائظ فكا   ال تي ة مخيبة لآلما     تق اتظباح المباشظم لم تعد تططي أبهدر

هها  ديههدم إلحههادم ب ههاء الت ميههة  غيههظ المباشههظم  لههذلي يطههظح المنكههظرق ال ههدد أساسر
         االاتيههههادية حلهههه  ترا  هههها  ا تماحيههههة رااتيههههادية أك ههههظ شههههمرلية رأاهههه  كلنههههة 

 لعلفاا تخل  االاتياد رت قذ الم تم  مق ريال  ات مة الظاه ة  
ها  لم يعد مق الممكق ب اء العم  حل  أساس الظباية هذ  اليهياة التهي ههي أيضر
بم ابة إ ذاظس أطلقاا حدد ما فته  يت ايهد باسهتمظاظ مهق الشهباب أمهام ا، هاظ الدظاميهة 

       لتيهههه ي  القسههههظي رالمد  ههههةالتههههي خلناهههها حلهههه  اليههههعيد اال تمههههاحي راإل سهههها ي ا
ا. ا في اتظ  م ذ ما يقظب مق حشظيق حامر  اللذاق يعي اق فسادر

ههص  رمهه  ذلههي ا لههم يسههتط  اتهه  ا،ق فههي وهه  أي  وههام مطبف      اتهه   -فهه ق أاههدر
ا لر   الطري    أق ينل  مق مقياس الظباية. -رلر كاق ذلي أايا ر

   أ ههه اتهه  لههر بههد  هههذ  اليههظخة فههي أر  اتمههظ م افيههة لالاتيههادس  رالاقيقههةس 
 إال أق هؤالء الشباب ماقرق رماقرق أك ظ مق ال ااية االاتيادية  نساا.

ا فالظبايهههة الاقيقيهههة       رههههم ماقهههرق  ت هههه ليسههه  ه هههاي فعاليهههة مسهههتمظمس رإذر
     فهههي الرسهههط ح هههدما يكهههرق اإل سهههاق شهههقي را غيهههظ سهههعيدس رح هههدما ال تتنهههتأ شخيهههيته 

 الذي يعيش فيه.
 رهذا بالطب  ظدم فع  دفاحية ايا  شظرط اياتية معي ة. 
    رمهههق أ ههه  تقهههريم ااتيهههادي لاهههذ  المشهههكلة الخطيهههظم اال تماحيهههة راإل سههها ية  

ي بطههي أق  تههذكظ أق الظبايههة الم حرمههة التههي سههرغ   التههي تطبهه  حالم هها اليهه احي
أر العقاظيهههة أر ال ظاحيهههةس ههههذ  الظبايهههة   ميههه  البهههظامج االاتيهههادية أر اليههه احية
 الواهظم لم تكق إال اييظم ات   ر  ئية.
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     راليههرم ي بطههي تطييههظ اتسههاليب فههي إداظم االاتيههاد راحتهه ام اتخههذ باالحتبههاظ
فههي الاسههابا  االاتيههادية الع ايههظ المسههاهمة فههي وههظرف ايههام اإل سههاق رتنتاهههس 

 رهذ  طظيقة  ديدم في التنكيظ رأساليب  ديدم للعم .
اها اتمهه   رمههق المنيههد    أق  تههذكظ اليههرم أق ال اضههة الع يبههة لليهه احة اههد غههذف

ظ مههههق ال اههههد ال سههههميس              الههههذي رضههههعه فياهههها اإل سههههاق بههههتق تامهههه  إليههههه التاههههظ 
ا لتاسق الرض  اإل سا ي.  رمق يعربة العيشس رباذا أيبا  ظم ر

ف ق ما يدحي بيرظم شائعة )ظبايهة( لهيس إال  تي هة اسهاب ااتيهادي رهكذاس 
فاسههد راإليههالح الرايههد الههذي يسههتاص إ ههظاؤ  يقههرم حلهه  إ الههة النسههاد مههق  ليههة 

 ااتيادية أفظ   المضاظبة بالمع   االاتيادي.
د اليرم مظي  رمظضه أ ه يسيء ما كهاق ي بطهي حليهه مهق الانهاو إق االاتيا 

رلق يمك ه استعادم حافيته إال بعالج بيئي للملنا  الكبظاس  حل  الترا  ا  الظئيسيةس
 م  : ملف البطالة.

ا لما سبص أق يدحم االاتياد.  إق حلم البيئة ي بطي تباحر
ح أك هههظ مهههق ااتيهههادي مهههق أ هههه لهههيس  ا إق يهههظف             ه هههاي اليهههرم فهههال ح هههب إذر

  إال االاتيهههادس فاهههر اهههادظ بطظيقتهههه اإل ماليهههة الشهههاملة حلههه  مرا اهههة المشهههكال س 
        رتايئهههههة وهههههظرف العهههههردم إلههههه  الترا  ههههها  اال تماحيهههههة راالاتيهههههادية الكبهههههظا  
      بشهههظط تيهههايأ اتخطهههاء رتقهههريم اتههههدافس رتاديهههد الطايههها  رتاهههذيب الظبايهههة  

  رم.مق أ   ااتياد منا
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 (  00اقتصادية )  شهادات
  

   القتصاد العجيب: ا العنوان
  ن العالم الحديث، على الرغم من شدة الغموض والتعقيد إ:  الرسالة

 والخداع، ممكن اختراقه ومعرفته ممكنة.            
 

فههي كتابههه االاتيههاد الع يههبس حلههم ذر أدرا   إق االاتيههادس كمهها يههظا  لينيهه          
    ممتهها م للايههر  حلهه  إ ابهها . راههد ال يعتههظف ك يههظ مههق ال ههاسس بمههق فههيام حههدد 
   مق  مالئههس بهتق حمه  لينيه  ههر حمه  فهي حلهم االاتيهاد مطلقهار. لك هه اهام بتقطيهظ 
ايه  ما يسم  بالعلم الكئيب للرير  إل  هدفه اترلي: رههر تنسهيظ الكينيهة التهي ي

باهها ال ههاس حلهه  مهها يظيههدرق. رخالفههار لمعوههم اتكههاديمييقس إ ههه ال يخشهه  اسههتخدام 
المالاوا  الشخيية أر النضر  الشخيهيس رال يخشه  القيه  رسهظدها أيضهارس 

 لك ه يخش  التناض  رالتكام . إ ه شخ  ادسي.
لقد  ب  أق فضر  ليني  الااد  ذاب بال سهبة ،الف مهق اهظاء م لهة  يريهرظي 

. رالههذي  عهه  ال ميهه  يسههت يبرق لههه هههر اههرم احتقههاد لينيهه  الخنههي: أق العههالم تههايم 
   الاهههدييس حلههه  الهههظغم مهههق شهههدم الطمهههر  رالتعقيهههد رالخهههدا س ممكهههق اختظااهههه 

 رمعظفته ممك ة.
إق هدف كتاب ليني  هر استكشاف ال ا ب الخني مق ك  شيءس راد يكرق هذا 

ت  ا   وهظ إله  العهالم مهق خهال   قهب يهطيظ حمالر م بطار أايا ار. راد تشعظ أايا ار رك
 دار. رلكق النكظم هي أق   وظ إل  أاهرا  حديهدم رمتباي هة ر نايهاا بطظيقهة ي هدظ 

 أ اا اد فاي  باا مق اب .
يقههر  لينيهه : لقههد فكههظ  فههي إحههداد كتههاب يههدرظ اههر  مرضههر  رااههد ال وظيههة 

لي طظيقة الباهي رالمماظسة لالاتياد التطبيقي اليطيظ. لك ي فضل  حرضار حق ذ
حق ك  .  عمس تستخدم هذ  الطظيقة أفض  أدرا  التالي  التي يمكهق أق يقهدماا حلهم 

 االاتيادس لك اا تسمأ ل ا باتبا  أي فضر  ح يب اد يادي مع ا.
رهكذاس إق ميداق الكتاب الذي اختظا  المؤلف: االاتيهاد الع يهب. إق القيه  

. رلكهق ههذا اهد يتطيهظ. 404ادم االاتيهاد التي يظرياا هذا الكتاب لهم تشهم  حلياها مه
رايي إق حلم االاتياد أرالر م مرحهة أدرا س بمقابلتهه مه  المرضهر س ف  هه مها مهق 

 مرضر س ماما كاق يعبارس ي بطي أق يكرق بعيدار إل  دظ ة بعيدم الم ا .
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   يقههر  لينيهه : لههيس فههي هههذا الكتههاب مرضههر  مراههد فعههالر. رلكههق إق لههم يكههق 

 مراههد لالاتيههاد الع يههبس فا ههاي حلهه  اتاهه  خههيط مشههتظي يسههيظ  ه ههاي مرضههر 
  خههال  التطبيههص اليههرمي لالاتيههاد الع يههب. فعليههه أق يتعامهه  مهه  التنكيههظ المعقههر  
ار  الكينية التي يتيظف باا ال اس في العالم الاقيقي. رك  ما ياتا ه ههر طظيقهة 

الضهظرظمس رال تتطلهب  ديدم بال وظ رالتميي  رالقيهاس. رههذ  ليسه  مامهة يهعبة ب
 تنكيظار متاذلقار حاليار.

 اقيقههة اتمههظ هههي أق التنكيههظ بتسههلرب االاتيههاد الع يههب ال يتعامهه  بههاتخالص. 
 ف ذا كا   اتخالص تم   العالم الم اليس ف ق االاتياد يم   العالم الاقيقي.

سهت  رال تي ة الماتملة بعد اظاءم هذا الكتاب هي  تي ة بسيطة: فقد ت د  نسي ت
أسههئلة ك يههظم. رك يههظ مههق هههذ  اتسههئلة سههيؤدي إلهه  ال شههيء. رلكههق بعضههاا سههيتتي 

 ب  ابا  م يظم لالهتمام ب  رمدهشة.
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 (  08اقتصادية )  شهادات
  

   القتصاد الخالق: ا العنوان
 إنَّ اإلبداع هو الذي سيقود التغيير االجتماعي واالقتصادي :  الرسالة

 خالل هذا القرن            
 

لقد اي  : إقف اإلبدا  هر الذي سيقرد التطييظ اال تماحي راالاتيادي خهال  ههذا 
 القظق. 

مؤلهف كتهاب االاتيهاد الخهال صس أقف التنكيهظ فهي م تمه   لذاس يظا  رق ههرك  
المعلرما  غيظ كاف حل  اإلطهالصس ريهظا أق حيهظ المعلرمها  بهدأ بالنعه  ينسهأ 

ار.   الطظيص أمام شيء أك ظ تادي 
يقر  هرك  : لر ك ه  معلرمهة بسهيطة لنهاخظ  بهالعيش فهي م تمه  معلرمها . 

 ل  إل  شيء أفض . لكق بريني كائ ار منكظار رمبدحارس فت ا أتط
إ  هها  اتههاج إلهه  المعلرمهها س لك  هها  اتههاج أيضههار إلهه  أق  كههرق  شههطيق رماههظم 
رم ابظيق الختبهاظ ههذ  المعلرمها س  اتهاج إله  أق  كهرق أيهالء فهي تنكيظ ها بكلمهة 

 راادم أق  كرق مبدحيق. 
لقهههد أيهههبا  اليههه احا  اإلبداحيهههة ح يهههظار مامهههار فهههي تكهههريق االاتيهههادا  

ظ يههافي حائههدا  يهه احا  اقههرص ال شههظ اتمظيكيههة المتقدمههة. فنهه ي حههام رااههد اأههدِّ
   % مههق إ مههالي ال ههاتج القههرمي اإل مههالي 9بليههرق درالظس رهههر مهها يعههاد   970بههـ

 رهذا ينرص إساام الي احا  الكيميائية رالسياظا  رالطائظا  راطا  ال ظاحة. 
ظ  حائدا  الي احا  اإلبداحية في حهام ر بليهرق  441ااهد بهـرفي بظيطا يا اأدِّ

ل    % مق ال اتج القرمي اإل مالي. 1  يه استظلي يس شكف
رباإلضههافة إلهه  ال سههب المئريههة رال مههرس تعههرد أهميههة اليهه احا  اإلبداحيههة إلهه  
هظ لليه احا  رالخهدما  اتخهظاس  درظها المترا  كمرِّ ه للمعظفة االاتيادية رميسِّ

امهي الهذي يأتهظ م مباشهظ إله  ميه م حبظ ت ريدهاس حل  سهبي  الم ها س بهالماترا الظ
ت افسية رطااة إبدا  لقطاحا  االاتياد اتخظاس ركذلي حبهظ ااتضهاق ظأس المها  

 اإلبداحي رالعامليق اإلبداحييق حمرمار. 
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رمههق ه هها يههظا  ههرق هههاظتلي أقف أ ههظ اليهه احا  اإلبداحيههة ال يقههف ح ههد اههد 

هه را فيمهها سههبص بضههعف أ    شههطتام االسههت ماظية ربالعديههد ا تههذاب أسههاتذم رحلمههاء تمي 
مههق أشههكا  التبعيههة اال تماحيههة. فاههي تضههم  سههبة كبيههظم مههق المشههظرحا  اليههطيظم 

 رالمترسطة إل   ا ب بع  مق أكبظ الماظكا  العالمية. 
إقف اليههه احا  اإلبداحيهههة ليسههه  م هههظد شهههب اق طهههامايق رشهههظكا  ظأسهههمالية 

 العامة رالخاية.  حمالاة. إ اا باا ة إل  م يج  ديد مق الشظاكة
رفي سياص كاذاس ال تقتيظ ايمة الي احا  اإلبداحيهة حله  ال شهاط االاتيهادي 

 رإ ما تمتد كذلي إل  أظا  أشكا  الت مية في العالم. 
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 (  09اقتصادية )  شهادات
  

   قتصاد القيمة المضافة: ا العنوان
 ن معايير التنافس االقتصادي بين المدن التي تبنت إ:  الرسالة

 هذا االقتصاد تعتمد على قدرتها على جذب المبدعين           
 

لقد  ظ  م ااشا  مك نة في العشظيق حامار اتخيظم ار  أهمية إداظم المعظفة       
س في حالم اتحما . راليرمس تعد المعظفة أاد أهم المظتك ا  تي مشهظر  ااتيهادي
رالتي ي ب إداظتاها بناحليهة ركنهاءم للايهر  حله  ميه م ت افسهية فهي اقبهة ااتيهاد 
المعظفة . راد تارل  إداظم المعظفة إل  أسلرب إداظم استظاتي يس لت د طظيقاا فهي 
 حدم تطبيقا  بخالف حالم اتحما  م   التعليمس رالاكرمةس رالظحاية الياية. 

              الايئهههها  الدرليههههة الكبههههظا راههههد  ههههظا تب ههههي هههههذا الطههههظح مههههق ابهههه  معوههههم
كالمنرضية اترظبيهةس رالب هي الهدرليس راتمهم المتاهدم رم ومهة التعهارق رالت ميهة  –

ك طهاظ اهاكم للتر اها  االسهتظاتي ية المتعلقهة بالت ميهة حله  اليهعيد  –االاتيهادية 
رالت ميهة الدرليس ما يعد دلهيالر راضهاار حله  ر هرد حالاهة  اشهئة بهيق إداظم المعظفهة 

 القائمة حل  المعظفة .
            راهههههد أر هههههد  ههههههذ  العالاهههههة ال ديهههههدم البيئهههههة الم اسهههههبة لواهههههرظ مناهههههرم 
))مدي ههة المعظفههة((س الههذي يعههد هههذ  اتيههام ذا أهميههة كبيههظم رمههادم  ظيههة للم ااشههة. 
        ربالنعههه  فقهههد أحل ههه  حهههدد مهههق المهههدق حلههه  مسهههترا العهههالم  نسهههاا مهههد ار للمعظفهههةس 

الرا  الذي بهدأ  فيهه مهدق أخهظا تطهريظ مخططها  اسهتظاتي ية رت نيذيهة لكهي في 
 تيبأ مد ار للمعظفة في المستقب  القظيب. 

ركمهها اههدي فههي بههدايا  واههرظ مناههرم إداظم المعظفههة  فههال ير ههد ه ههاي إطههاظ 
راضأ أر م ا ية مرادم للتيميم رالت نيذ يمكق مق خاللاا أق تتار  المدق القائمهة 

   ظفههة  ا اههةس ايههي مهها يهه ا  ال  ههاح الاقيقههي لاههذ  المههدق ايههدار للدظاسههة إلهه  مههدق مع
ربالتاليس ف ق تاديد الخيائ  التي ي ب أق تتهرافظ فهي مهدق  في اترساط البا ية.

 المعظفة ال ا اة حل  أظ  الراا  أيبأ اتميار. 
فههي العقههديق اتخيههظيق مههق القههظق الماضههيس اههد   تطيههظا  كبيههظم فههي ب يههة 

يا  العالميههة. رتتعلههص هههذ  التطييههظا  فههي اتسههاس بالطظيقههة التههي ييهه   االاتيههاد
االاتياد مهق خاللاها القيمهة المضهافةس رذلهي كمها ههي الاها  فيمها يسهم  باالاتيهاد 
         القهههائم حلههه  المعظفهههة. ريعمههه  ههههذا االاتيهههاد بهههالترا ي مههه  االاتيهههاد التقليهههديس

   كما يتداخ  معه مباشظم في ك يظ مق اتارا .
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ريسههمأ هههذا االاتيههاد المعظفههي بالت ديههد راالبتكههاظ المسههتمظيق فههي الم ت هها  
رأسلرب تقديم الخدما . راد أفظ  هذا االاتياد هياك  مؤسسية  ديدم تعه   حمليهة 
    تقاسههم ظأس المهها  البشههظي. رحمرمههارس فهه ق أهههم مهها يميهه  ااتيههاد ا المعظفههي اليههرم 

 م ر شظ المعاظف رالتق يا  ال ديدم .هر تسظي  رتك يف حمليا  إ تاج راستخدا
             راههههد كتههههب  الق البرا هههه   مههههق مدظسههههة االاتيههههاد فههههي  امعههههة مههههر ت  
أق ))االاتيههاد ال ديههد يتميهه  بتسههاظ  االت اههها  التههي دفعت هها  اههر تاريهه  أ مههاط 
      اإل تهههاج راإلداظم((. ريعقهههب البرا ههه  بهههتق ههههذا االاتيهههاد المعظفهههي يعتبهههظ  ههه ءار 

ق التطرظ التاظيخي. رفي هذا السياصس أطلق  مدق حدم ار  العالم مبادظا  م يظم م
لل د س ر اردار مشهتظكة راسهتظاتي يا  ماهددم اسهتادف  تاسهيق مرااناها الت افسهية 

 حل  المسترا الرط ي رالقاظي رالعالمي مق م ورظ معظفي. 
 دق التهي تب هه  ريهظا ظيتشهاظد فلرظيههدا أق معهاييظ الت ههافس االاتيهادي بهيق المهه

       ههههذا االاتيهههاد ال ديهههد تعتمهههد حلههه  اهههدظتاا حلههه   هههذب المبهههدحيق رالمرههههربيقس 
ركههذا االاتنههاو باههم ريههاظهم فههي برتقاتاهها. رك تي ههة لههذليس فهه ق المههدق المعظفيههة 

 تت افس في  ال ة م اال  أساسية هي:
  ردم ال قافة المالية . .4

 ا م رك افة سرص العم  . .2

   هذب ماليهة لاها ايمهة حاليهة بال سهبة إله  العهامليقر رد مظافص رأمهاكق  .1
 في م ا  المعظفة .

ريعههد االسههت ماظ فههي التق يههة المتطههرظم رالب يههة التاتيههة التقليديههة ركههذا االسههت ماظ 
    االسههتظاتي ي فههي ال قافههة فههي إطاظههها العههام أهههم مالمههأ االت هها  المبههدئي الئههي ي ههب 

         ختلهههف كههه  مدي هههة فهههي ههههذا اليهههدد أق تمضهههي فيهههه المهههدق فهههي اقبهههة المعظفهههة. رت
 مق ايي االست ماظا  رطظص الت نيذ.
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 (  25اقتصادية )  شهادات
  

   اقتصاد الخبرة:  العنوان
 لقد اهتمت بعض الصناعات الثقيلة بأنظمة الخبرة:  الرسالة

 
يترا  العلماء أق يبدأ الذكاء االيط احي الاقيقي باال تشاظ فهي شهبكة اال تظ ه       

إق الخطههرم التاليههة بعههد الرسههطاء اتذكيههاءس هههي  ههر  مههق الههذكاء  . 2020بعههد العههام 
االيههط احي يههدح  أسههلرب اكتسههاب الخبههظم بالماارلههة رالخطههت س الههذي ياههار  أق 

 يظم  الم طص رالذكاء بم مرحة مق القراحد. 
          ريمك  ههها ههههذا اتسهههلرب بيهههرظته الم اليهههة مهههق الهههتكلم مههه  طبيهههب أر ماهههام 
 أر ف ي ااسربس يمك ه أق ي يب حق أسئلة ف ية منيلة ار  التشخي  رالعالج. 
لقد اهتم  بع  الي احا  ال قيلة بت ومة الخبظمس ت ه مق الممكهق اسهتخداماا 

 ق ذري الخبظم ح د تقاحدهم. بدال مق الما دسيق رالن ييق رالكيميائييقس م
في ال ما ي يا  كاق لدا شظكة   ظا  إلكتظيي ما دس رااهد فقهط يعهظف كيهف 
 ييههلأ كهه  ماظكهها  القههاطظا  الكاظبائيههة فههي الشههظكةس فلقههد ظاكههم هههذا الما ههدس 
  خههال  حمههظ  كميههة ضههخمة مههق المعظفههة المنيههلة اههر  الاههاال  الخايههة رالشههاذم 

ه م  ذلي كاق يتقدم في السهقس ركا ه  خبظتهه السهظية لاذ  القاطظا  الضخمةس رلك 
        ستضههههي  ح ههههدما يتقاحههههدس  –التههههي تعههههاد  حشههههظا  الماليههههيق مههههق الههههدرالظا   –

             غيهههههظ أق أ اههههه م الااسهههههرب ظبمههههها تمك ههههه  اهههههيق  قلههههه  خبظتهههههه إلههههه  بظ هههههامج 
 % مق اتحطا .90ذكاء ايط احي دحي دلتا مق تشخي  ارالي 

شههظكة مبلطهها هههائال اههدظ  بليههرق درالظ حلهه   410يههظف   4791رم ههذ حههام 
 الذكاء االيط احيس ربشك  ظئيس حل  ات ومة الخبيظم. 

    رلكهههق المشهههكلة فهههي ههههذ  ات ومهههة ههههي أ اههها تنتقهههظ إلههه  القهههدظم حلههه  التمييههه       
أر اإلدظاي السليم. ريمكق اختياظ سبب ا اياظ أ ومهة الخبهظم فهي السهرص الت اظيهة 

 دم شهائعة ))مهق اتسها  أق تاهاكي حهالم  يرلر يها مهق أق تاهاكي طنهال بعباظم راا
  فههي الخامسههة مههق حمههظ ((س أي أق ال وههام الخبيههظ يمك ههه معال ههة الاقههائص الال مههة 
  لعمهه  ال يرلر يهها بشههك   يههدس رلك ههه ال يسههتطي  مااكههام اإلدظاي السههليم رالتمييهه 

 لطن  في الخامسة فقط مق حمظ .
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42 

 

 ا م الااسرب هي أ اها فهي الراه  الاهالي مهق درق ملاقاتاها إق المشكلة في أ
   الطامضهههة رالمدهشهههةس ليسههه  أك هههظ مهههق  ال   مههه  ظائعهههة أر ))اكمهههاء بلاهههاء((س 
  ربي ما يمكهق تعهدي   ال  ال مه  ههذ  لتيهبأ معال هة لل يهر  ف  اها فهي يهميماا 

 ال ت ا   ال   م . 
  بسههظحة أك ههظ بماليههيق فاههي تسههتطي  التعامهه  مهه  كميهها  هائلههة مههق البيا هها

المظا  مق سظحة اإل ساقس إال أ اا ال تنام ما تنعلهس رليس لدياا أي تنكيهظ مسهتق س 
 رال تستطي  بظم ة  نساا أيضا.

هههي ب ههاء  2010راتهه   2020إق إاههدا المشههاك  الظئيسههية للنتههظم مههق حههام 
دظاي مر هرد أ ومة ذكية تتمت  باإلدظاي السليم أر القدظم حل  التمييه س م ه  ههذا اإل

في أدمطت ا حل  مسترا الالرحيس م    ب   ليد مختف تا  اتمراج إله  اهد أ  ها 
                ال   شهههههم أ نسههههه ا ح هههههاء التنكيهههههظ فهههههي كينيهههههة اسهههههتخدامه فهههههي ايات ههههها اليرميهههههة. 
   رال ياتهه  تنكيظ هها الههراحي إال  هه ءا يههطيظا مههق م مهه  تنكيظ هها. فمعوههم تنكيظ هها 

 را س بما في ذلي تلي القدظم حل  التميي . تنكيظ الإ ما هر في الراا  
رمق المناظاا  أق أدمطت ا لم تتطرظ فياا الدرائظ العيبية البسيطة  دا الال مة 
إل ظاء الاسابس فالقدظم حل  ضهظب أحهداد مؤلنهة مهق خمسهة أظاهامس رالهذي يمكهق 

مق  مهظ  هائ   ،لة ااسبة يدرية أق تقرم به مق درق  ادس لم تكق منيدم في اإلفال 
 ااد اتس اق م ذ مئا  ا،الف مق الس يق. 

رمق الع يب أق الاساب ال يتطلب إال الهيال مهق الهدرائظ العيهبيةس إال أق حهدم 
لقهد تطهرظ  أدمطت ها بهدال  الاا ة إليه أ  اء تطرظ ا لم يدف  إل  تطريظها لدي ا أبهدا. 
السهليم درق التنكيهظ بههس  مق ذلي إل   اها  حقلهي ظاص يمك  ها مهق التمييه  راإلدظاي
أما أ ومة الااسهرب فاهي حله   مما مك  ا مق البقاء حل  ايد الايام رسط حالم معاد.

ال قي  مق ذلهي تمامهاس إ اها أ ومهة مدهشهة فهي الم طهص الظياضهي الم هظدس رلك اها 
 حمرما ال تنام أبسط المبادد في الني ياء أر البيرلر ية.
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 (  20اقتصادية )  شهادات
  

   اقتصاد التحفيز:  العنوان
   االقتصاد علم مؤلفات وتحوي أهميته، له أمر التحفيز إن:  الرسالة

 الرأي هذا ترسخ التي التجريبية الدراسات من العديد            
 

 ال هاس)) أق رههي يسهيظمس  ملهة فهي االاتيهاد حلهم مهق اتحوهم ال  ء يتلخ      
 .ال ملة هذ  حل  تعليص هر ذلي درق رما س((للتاني  يست يبرق
 تقظيبههار  ال ميهه  يقههظ رسههرف مقبرلههة حبههاظم تبههدر س((للتانيهه  يسههت يبرق ال هاس))
  أخهذ حله  إيهظاظ  ههر غيهظ  حهق االاتيهاد حهالم يميه  رمها. حام كمبدأ بيالايتاا
 .الرا  طرا  ال د مام  حل  المبدأ هذا

 يعتمهدرق فاهم الك يهظس لاهم يقدم للتاني  القري بالتت يظ الاتيادا حلماء إيماق إق
 كتابهار   هادظ ظالهف  شهظ س4791 حهام فهي. لاهم الم ارلهة الم هاال  فهي كمظشد حليه
 الاد حق القيادم خطرظم ت يد السياظا  تيميم في أمرظ حدم إل  القاظد ا تبا  يلن 
 القيهادم لتاقيص تشظيعا  حدم ب يداظ سظيعار  النيدظالية الاكرمة راست اب  المقبر س
 ح ههال  راسههتخدام اتمههاقس اهه ام بتظكيههب السههياظا  ميهها   إلهه ام رم اهها ا،م ههةس
 .المقرا اتمامي اتماق ر  اج ال  ائيةس الكرابأ ر وام المتاظكة القيادم
 ب اهدا الت بهؤ ااتيهاد حهالم أي ب مكهاق كهاق القهرا يقس ههذ  تنعيه  يبهدأ أق راب 
        ذلهههي فههي رالسههبب السهههياظا س اههرادي حههدد  يههادم رههههي حلياههاس المتظتبههة ال تههائج
     اهيق فهي ا،م هةس للقيهادم اريهار  اهاف ار  يم ه  سهياظم اهادي فهي المهر  مهق الخهرف أق
 ال هاس رتق. الدظ هة به نس الخطهظ ههذا يخشه  ال اتماق ا ام يض  الذي القائد أق

 .الارادي حدد يظتن   م رمق اذظار  أا  تيبأ ايادتام ف ق للتاني س تست يب
 فع هدما الب ه يقس طهرابيظ باختنهاء ت بهت الذي ذاته المبدأ هر ه ا طبصمال المبدأ إق
 اهادي سهعظ يه خن  فع هدما كهذلي حليههس ال هاس إابا  ي داد الب  يقس سعظ ي خن 
      س(الطبيهههة للنهههراتيظ المتراعهههة القيمهههة أر الرفهههام ااتمهههاال  بهههذلي ريقيهههد) السهههياظم
 .السياظا  ارادي رار   سبة ت داد
 إلهه  أحههرد الت ظيبههيس الباههي ترا ههه التههي التاههديا  حههق االسههتطظاد هههذا بعههد
 القهرمس ههذ  ينسهظ أق االاتياد حالم طبيعة إق. التاني  ارم: رهر اتساس المرضر 
       بالضهههظرظمس لهههيس الب ههه يق؟ مهههق اسهههتاالك ا للطااهههة المهههرفظم السهههياظا  تقلههه  هههه 
 . القيادم مق اإلك اظ ال اس فيختاظ القيادمس  مق تقل  إ ما السياظا  فاذ 
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 براليههة كالينرظ يهها  امعههة مههق ليمههظ إدراظد البظرفيسههرظ اههام س4791 حههام فههي
 االاتيهههاد حهههق اتههههراء ل بعهههد: ))بع هههراق طظينهههة مقالهههة ب شهههظ سسر   يلههه لهههرس
 يتريه  فيمها بشهدم تهؤ ظ اهد للبااهي المسهبقة لتاي ا ا أق مق فياا اذظ س((القياسي
 . كم ا  اإلحدام حقربة ليمظ استخدم.  تائج مق إليه
    ا،الف حشههظا  االاتيههاد حلههم مؤلنهها  رتاههري أهميتهههس لههه أمههظ التانيهه  إق
  ن هد  ت عل ا راادم دظاسة تر د رال الظأيس هذا تظسخ التي الت ظيبية الدظاسا  مق

 ظبمها أ اهم اهيق فهي) المقرلهة ههذ  يختبهظرق دائمهار  االاتيهاد رحلمهاء مق عةس بطظيقة
 س(بهذلي الشهاظم ت نسهام لي  هرا يهاتاا حهدم ي به  مق أر  يكر رق لر سظار  يتم رق
 . تطبيقاا م ا  ترسي  حل  دائمار  ريعملرق
 أيهبا ا فقهد اللاهرمس تسهعاظ المشهتظي اسهت ابة في إال  نكظ ال سابقار  ك ا رفيما
 . اإلحدام لعقربة القات  راست ابة اتماقس لا ام السياظم سائص است ابة في  نكظ ا،ق

 شهظيي اختيهاظ فهي ال هاس حلياها يعتمهد التهي اتسهس االاتيهاد حلماء دظس راد
 لدظ ة االت ا  باذا االهتمام في الباا يق بع  ربالم) اتسظم ا م تاديد أر الايامس
 ااتيهاديا  اهر  سهاخظم مقالهة  شهظ  إكر هرمي برليتيكا  أرف  رظ ا   ظيدم أق

ظ ))ر اتس اقس ت ويف  يقوهتام سهاحا   يهف يقضهرق ال هاس أق المقالهة هذ (( اد 
  مههرذج مههق مهها)) بت ههه المقالههة هههذ  مؤلههف تبههاه  راههد أسهه ا امس ت ويههف فههي بالكامهه 
 التطيهظا س ههذ  كه  رمه  س((الدايقهة ال تهائج هذ  م   إل  الرير  يستطي  ا تماحي
 .التاني  ارم رهرس أال  اب س رااد شيء ه اي
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 (  22اقتصادية )  شهادات
  

   قتصاد المعرفة: ا العنوان
 أصبحت المعرفة قوة دافعة ومحركا  أوليا  لالقتصاد الحديثلقد :  الرسالة

 
لقههد أيههبا  المعظفههة اههرم دافعههة رماظكههار أرليههار لالاتيههاد الاههديي  فاههي أهههم              

رالنيهههر س رميهههدظ رسهههائ   يهههادم إ تا يهههة حمالهههة الميههها   رالمكاتهههب رالاقهههر  
ماترا الظسائ  المتبادلة حبظ شبكا  المعلرما س رالمقرم الظئيس للبظم يها  التهي 
تعالج هذا الماتراس ره اي العديد مق الشراهد حل  مدا اتهمية االاتيادية لمرظد 

 المعظفةس سراء حل  مسترا اتفظاد أر المؤسسا  أر الدر  أر العالم بتسظ .
اد  اد  قه  العمالهة الذه يهةس رتعهاوم سهطرم الظأسهمالييق فعل  مسترا اتفظادس 

الذه يق ال دد ي يعة ااتياد المعظفةس ريكني سه دار لاهذا أقف  ال هة مهق أغ ه  أغ يهاء 
 العالم العشظيق ب را  ظراتام مق ي احة البظم يا .

      رحلههه  مسهههترا المؤسسههها  فقهههد تضهههخم العائهههد االسهههت ماظي ريكنهههي أق يهههذكظ 
ي القيمههة الظأسههمالية لخمههس شههظكا  تعمهه  فههي م هها  تق يههة المعلرمهها  أقف إ مههال

بليهرق 42ضعنار خهال  حشهظ سه را  مهق 90راالتياال  اد تضاحف ما يقظب مق 
أمها حلهه  مسهترا ااتيههاد  م.4779بليهرق درالظ حههام 900م إلهه  4799درالظ حهام 

  مالي.الدر س فقد ا داد  مساهمة حائد اطا  المعلرما  في ال اتج المالي اإل
رحلهههه  مسههههترا العههههالمس فقههههد  مهههها اإل نههههاص العههههالمي حلهههه  تق يههههة المعلرمهههها  
راالتيهههاال  رفقهههار لتقظيهههظ الت ميهههة اإل سههها ية اليهههادظ حهههق بظ هههامج اتمهههم المتاهههدم 

 م.2001تظيلير ا  درالظ حام 1م إل  4777تظيليرق درالظ حام 2.2اإل مائي مق 
مرا بهتقف النتراها  التق يهة ال ديهدم في حالم اليرمس يضطظ الك يظرق إله  أق يأسهلِّ 

 المامة اد غيظ  مؤاتار التق يا  المستخدمة لالتياال  في ت مية المراظد البشظية.
ذلي أقف التق يا  التي تعم  باال تظ   رتظتبط معارس رالتهي تم هـِّ  اال تظ ه  فياها 

حله  حقههب. الشهك  الملاهرو بدظ هة أكبههظ حله  المهرس تقهرم ا،ق بقلههب العهالم ظأسهار 
ركلمهها تضههاظب  تق يهها  المعلرماتيههة رالرسههائط اإلحالميههة راالتيههاال  أدظك هها أقف 

 حالم ا تعاد يياغته مق  ديد.
رمق  مس تتم   مي م االتياال  المداظم باال تظ   رالبظم يها  التق يهة الادي هة 
ي يهد في أقف تكلنة المعهامال  لم ه  ههذا ال شهاط ته خن  إله  اليهنظ تقظيبهارس ح هدما 
ية رح دما تيبأ اتدرا  أارا.  مدا رسظحة تق يا  االتياال   يادم أأسِّ
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رمههق ر اههة  وههظ أخههظاس تلعههب اال تظ هه  درظار ظئيسههار فههي ااتيههاد المعظفههة 
خاية فيما يتعلص بالم ت ا  الظامية التي يمكق تر يعاها حبهظ الشهبكةس كالبظم يها  

لخههدما  التعليميههة رمهها شههابهس رالكتههب رالخههدما  الميههظفية رالخههدما  السههيااية را
رمق أبظ  المؤشهظا  حله  اتهميهة االاتيهادية لال تظ ه  أ اها رل هد  فهي الراليها  

ماليههيق فظيههة حمهه س بمهها يههرا ي ضههعف حمالههة يهه احة 1المتاههدم مهها ي يههد حلهه  
 العقاظا .

لقد غيظ  اال تظ   بيرظم  ذظية مهق أسهلرب حمه  المؤسسها  االاتيهاديةس 
دم للقيام ب شاط اتحما س رهكهذا امته ج ااتيهاد المعظفهة الهذي راستاد    ماذج  دي

يم ـ   ـ بيرظم تقظيبية ـ ااتياد اال تظ   الذي يم   في هذ  الم ورمهة االاتيهادية 
 ال ديدم ـ ربيرظم تقظيبية ـ ح يظ التر ي  القائم حل  شص االتياال .
ة ا ا ي: بيرظم  اء في كتاب ))الن رم الظامية(( لمؤلنيه د.  بي  حلي ر ادي

حامة يمكق القهر  إق الع ايهظ الماديهة فهي االاتيهاد بهدأ  تختنهي تمامهار فهاتمرا  ـ 
حل  سبي  الم ا  ـ اد تمف تارلاا مق العملة الرظاية إله  غطهاء الهذهبس اته  ريه  
اتمظ في  ااية المطاف إل  تاري  اتمرا  إلكتظر يار لتيبأ م ظد إشاظا  ظم يهة 

ا مق خال    غظفة المقاية.تسرف
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 (  23اقتصادية )  شهادات
  

   اقتصاد الثروة:  العنوان
 تكمن فائدة الثروة في األمور التي تهيئ لنا إمكان إنجازها:  الرسالة

 
 مهق المهتلرف أق ي ههااش  ر هاق إمكههاق  يهادم دخلامهاس رلكههق أق تهدرظ مااد ههة       

   ال هامق ابه  المهيالدس فاهذا أمهٌظ ي يهظ بر هه خها سفي ههذا الشهتق فهي اهرالي القهظق 
كما يقر  أماظتيا سق في كتابه ))الت مية اظية((س ادظار مهق االهتمهامس رإ اها لمااد هة 

 غظيبة ظرتاا  ير  س سكظيتية. 

ا ههتقال فههي مااد تامهها  رالقيههة أق امههظأم تأههدح  ميتظيبههي ر ر اهها يا  هها فاليكهها
سظيعار إل  مستلة أكبظ مق م ظد رسائ  المظء لكي ييبأ  ظيار: إل  أي مهدا يمكهق 

 ما يظيدا ه. أق تساحدهما في الاير  حل  لل ظرم 
اههيق تمتلههي أاطههاظ مهها إذا كا هه  الطايههة تتاقههص رتسههاءل  ميتظيبههي فههي دهشههة ح

    حلههه  الخلهههرد؟ كركهههب اتظ  ركههه  ال هههظرا ؟  هههه  تسهههتطي  بهههذلي  أق تايههه  
 أ اب اله رج: ال. فه ق اياتهي ه ها شهتق ايهام ات ظيهاءس رااله  ال ر هة: إذق ال أمه  
 في الخلرد بنض  ال ظاء. إذق ماذا حليف أق أفع  باذا الذي ال يم ا ي الخلرد؟ . 
م ـ 4779يقر  أماظتيا سق ـ الاائ  حل   هائ م  ربه  للعلهرم االاتيهادية  حهام 

يههة الا ديههة سههؤا  ميتظيبههي البليههم مههظا  رمههظا  لترضههيأ طبيعههة ظر  النلسههنة الدي 
 المت ص البشظي رادرد العالم المادي. 

فهي  وهظ االاتيهاد د  ياو  باهتمام خا  رمباشهظ ر مة  ا ب  خظ لاذا التبا
     رلناهههم طبيعهههة الت ميهههة ريتعلهههص ههههذا ال ا هههب بالعالاهههة   بهههيق الهههدخر  راإل  ههها ا س 

       يق  ظرت هها االاتيههادية راههدظت ا حلهه  أق  ايهها كمهها  شههاء بههيق السههل  رالقههدظا س بهه
 أق تكرق الايام. 

        رمههه  إاظاظ ههها بر هههرد ظابطهههة بهههيق الهههرفظم راإل  ههها ا  فههه ق الظابطهههة يمكهههق
 رال يمكق أق تكرق ارية  دارس رأق تكرق مترانة حل  مالبسا  أخظا.

أق تاهدد بهؤظم ال ر هة  ام إل  اتبهدس كمها شهاء ليس  المستلة القدظم حل  الاي
اهتمامااس ب  القدظم حل  الايام ايام طريلة اقيقيةس درق اظمهاق مهق  ههظم العمهظس 
       رتهههرفظ ايهههام طيبهههة  يهههدم مهههادام المهههظء حلههه  ايهههد الايهههام سبهههدالر مهههق ايهههام البهههؤس

 رافتقاد الاظية.
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بهيق رإق الاهرم يق التقهديظ كقيمهة رأمه    شهد س هذ  أمهرظ   وهظ إلياها  ميعهار بعه
الم ورظيق أي بيق التظكي  فقهط حله  ال هظرم االاتيهادية راالهتمهام الراسه  ال طهاص 
بالايههام التههي يمكههق أق  عيشههاا ر سههع  إلياههاس تم هه  مسههتلة ظئيسههية تبههدأ م ههذ كتههاب 
أظسههطر ))أخههالص  يقرمههاخرس((س التههي   ههد فياهها يههدا لاههراظ الهه ر يق الا ههدييق 

 قظأ ))ال ظرم كما ههر راضهأ ليسه  الخيهظ الذي  ظا حل  بعد  ال ة  الف مي . إذ 
 الذي   شد س ذلي ت اا م ظد أدام  افعة للاير  حل  شيء  خظ((. 

أق  سهت : مها ههي الم يد مق ال ظرمس ف ق حلي ها رإذا كا   لدي ا أسباب اللتماس 
         رمههها الشهههظرط التهههي تهههظتاق باهههاس سهههبابس كيهههف تاقهههص الاهههدفس بالتاديهههد ههههذ  ات
التههي  سههتطي  أق  ؤدياهها باههذا الم يههد مههق ال ههظرم؟ . رالاقيقههة أق لههدي ا  رمهها اتشههياء

   ميعههار بر ههه حههامس أسههبابار ممتهها م لطلههب الم يههد مههق الههدخ  رال ههظرم. رلههيس السههبب 
هههر أق الههدخ  رال ههظرم مظغربههاق لههذاتاماس بهه  بالتاديههد ت امهها رسههيلتاق هادفتههاق 

  اظيههةس لكههي  ب ههي  ههر  الايههام  ههديظتاق باإلح ههابس مههق أ هه  تاقيههص الم يههد مههق ال
ظ  حقال يار لما له مق ايمة.  الذي  بظ 

          رتكمهههق فائهههدم ال هههظرم فهههي اتمهههرظ التهههي تايههه  ل ههها ال هههظرم إمكهههاق إ  ا هههها. 
أي مههها تسهههاحد ا الاظيههها  المرضهههرحية حلههه  إ  ههها  . َبْيهههَد أق  ههههذ  العالاهههة ليسههه  

في ايات هاس رال ههي مطهظدمس ايظيةس ايي تر د مؤ ظا  أخظا غيظ ال ظرم تؤ ظ 
ايههي إق  أ ههظ ال ههظرم فههي ايات هها يتبههايق بتبههايق المههؤ ظا .  لههذلي مههق الماههم اإلاههظاظ 
بالدرظ الااسم لل ظرم في تاديهد وهظرف المعيشهة ر هر  الايهام. م لمها أق مهق الماهم 
أيضههار فاههم الطبيعههة المشههظرطة رالماههددم لاههذ  العالاههة. لههذلي فهه ق المناههرم المالئههم 

ة ي بطههي أق يت ههار  ك يههظار اههدرد تههظاكم ال ههظرم ر يههادم م مهه  ال ههاتج الههرط ي للت ميهه
     إلهه  مهها هههر أبعههد لههدخ . إ  هها ي بطههي أق   وههظ رالمتطيههظا  اتخههظا ذا  العالاههة با

 مق ال مر االاتياديس رلكق درق إغنا  تهميته.
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 (  24اقتصادية )  شهادات
  

   االستهالكاقتصاد مجتمع :  العنوان
 لقد أغرق السلوك االستهالكي االنسان في طوفان من المشاكل:  الرسالة

 
لقههد أغههظص السههلري االسههتاالكي المك ههف اال سههاق فههي طرفههاق مههق المشههاك        

المتعلقههة بتلههري البيئههة راسههت  اف المههراظد راإلسههظاف رالتبههذيظ رتبديههد الم ت هها  
 تم  االستاالكيس راإلحالم االستاالكي.را تشاظ ال ظائم رالمخدظا س رشير  الم 

 رمالم يتخذ اال ساق اذظ  فقد يطظاه هذا السلري في طرفاق اقيقي أكبظ.
إق أك ههظ مهها يشههط  تنكيههظ العقليههة االسههتاالكية هههر تههرفيظ االاتيا هها  الماديههةس 
راات اء ك  ما يسهت د حظضهه فهي االسهراصس رحله  يهناا  االحال ها  رالهدحايا  

 رسائ  االحالم المختلنة.الت اظية في 
إق فيظرس االستاالي ال هائظ رظاء أخطهظ اتمهظا  اال تماحيهة راالاتيهادية 

 رال نسية رالنكظية التي تعظض  لاا ك يظ مق الم تمعا .
رمق أبظ  أر ه السلبيا  التي تتعهظ  لاها االمهم رالاضهاظا س ههر استشهظاء 

ذا االستاالي في اال ساق التظه س داء االستاالي ال ائظ في  نرس أب ائااس إذ ي مي ه
   ريبعههد  حههق القههيم الناضههلة فنههي الراهه  الههذي تهه عم فيههه بعهه  الشههظائأ اال تماحيههة 
بك  مالذ رطابس رتقرم بظمي أط اق مق اتطعمة في سهال  القمامهةس ه هاي ماليهيق 

 البشظ تتعظ  لسرء التطذية رالم احة رالمر .
أاههد أسههبابه المامههة هههر االسههتاالي  إق مشههاك  التلههري البيئههي فههي هههذا العيههظس

الشظ  للمراظد رالم ت ا س تقهر  بعه  االايهاءا  إق معهدال  االسهتاالي العاليهة 
هي السبب اتكبظ في إلااص اتذا بالبيئةس رأق مق العرام  التهي تم ه   مطهار اياتيهار 
           يهههههؤذي البيئهههههة: السهههههياظا س رالبيهههههر  الضهههههخمةس رمظاكههههه  التسهههههرص الكبههههههظا

 سل  االستاالكية رالطذاء غيظ الياي.رال
رلذاس فه ق االسهتاالي الشهظ  سهبب ظئهيس مهق أسهباب تهدهرظ البيئهة راسهت  اف 
 مراظدههههاس ر تي تهههه الظئيسهههةس إههههالي الاهههظي رال سههه س رتهههدميظ التهههرا ق البيئهههيس 
رفي الرااه س ف  هه مها مهق سهلعة إال ابتكهظ م ت رهها رسهائ  للدحايهة تطهظي المسهتالي 

تهه  أيههبأ اال سههاق الاههديي لههيس م ههظد كههائق اسههتاالكي بهه  هههر أيضههار باات ائاهها ا
 متخبط في هذا االستااليس رأايا ار مخدر  فيه.
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إق الكهههم الاائههه  مهههق االحال ههها  الدحائيهههة ههههر أاهههد المقهههاييس اتمي هههة ل  حهههة 
االستااليس التي ألم  بالبشظ في ال مق الاهدييس إذ يل هت الم ت هرق إله  كه  رسهيلة 

رمهق خهال  دظاسها  رتاقيقها  حديهدمس  لبشهظ حله   يهادم االسهتاالي.متااة لاهي ا
تبيق أق االحال ا  الت اظية تماظس درظار كبيظار في خدا  المسهتاليس ردفعهه للشهظاء 

رتست د فاحلية االحالق الت اظي إل  اد بعيد حل  التنار  في مسهترا  رالم يد م ه.
فهههي م تمههه   فاإل سهههاقيس المعيشهههة الهههذي ههههر الماهههظي اتسهههاس لم تمههه  االسهههتاال
رفهي الم تمه  الاهديي  اد  االستاالي ياهس بنقهظ  اياسهار حله  مها ياوه  بهه سهرا .

االسههتاالي بشههك  لههم يكههق معظرفههار فيمهها سههبصس كمهها   مهه  ح ههه م مرحههة مههق القههيم 
 رالقراحد التي ت وم ايام الم تم  في ضرء  يادم االستاالي.

         الكسهههب بطيهههة  يهههادم ادظتهههه يقهههر  دافيهههد ظيسهههماق: إق النهههظد المتاالهههي حلههه
   ي ههد الراهه  الههال م كههي يتيهه  بهها،خظيقس كههي ييههطي إلههيامس  حلهه  االسههتااليس ال

   رلههذاس ت كههظ الم تمهه  االسههتاالكي الاههديي  كههي يشههعظ معاههمس كههي يتبههاد  رإيههاهم.
لقيمهههة المشهههاظكة بهههيق ال هههاسس إذ شهههطلام بالسهههعي الالههههي رظاء أشهههياء يمتلكر اههها 

 ي التسابص إلياا.ريت افسرق ف
رهكذا ي ش  م تم  االستاالي غظبة بيق اال ساق رأخيهس ت هتج شهعرظار بهالنظا، 
رالقلص رالع فس يقر  ظر يه غاظردي: في م تمعا  يأاظم فياا السراد اتحوهم مهق 
ال اس مق التمته  بالمشهاظكةس ييهبأ الع هف شهظيعة اتفهظاد رال ماحها س إذ يروهف 

سهعي الههي إله  امهتالي اتشهياء راسهتاالكااس مرهمهار م تم  االستاالي  خمهه فهي 
 اال ساق بتق تظاكم االشياء لديه رت ددها المستمظ كنيالق بتق يظريا غلي  البه.

ينظ  الع لهة رالنهظا،  -كما يقر  كرستي ب دلي  -إذقس ينظ  م تم  االستاالي 
خيظاتهههه رياكهههم حلههه  ايهههام اال سهههاق بالعب يهههة رالتناههههةس فهههاذا بهههالمظء فقيهههظ رسهههط 

      المتظاكمههةس  ههائ  رسههط تخمتهههس يسههتارذ حليههه السههتم ظغههم ت ههر  المالهههيس ينتههي 
رلههم يخهه أ م تمهه  االسههتاالي مههق ا تقههادا  ح ينههةس  بههه القلههصس ظغههم كهه  الضههما ا .

       مظدهههها إلههه   وظتهههه الماديهههة إلههه  االسهههتاالي رحهههدم ر هههرد م ههه  خلقيهههة ر قافيهههةس
مه  ي عه  مهق النهظد أدام لالسهتاالي درق أق ي عه  لت مية النظد رادظتههس فاهذا الم ت

 م ه ا سا ار اقيقيار.
ريالاههو أق  هه ءار كبيههظار مههق الههدر  ت ههار   م تمهه  االسههتاالي رالظخههاءس 
ردخل  حيظ م تمعا  التبذيظس رلع  هذا ما دف  فا س باكهاظد اله  أق يع هرق أاهد 

د الظخهاء س يهظخة رم ذ س را  أطلص غالبظيي في كتهاب ماهم حاه فق التبذيظ. كتبه
    إ هههذاظ ياهههذظ مراط يهههه مهههق حبهههادم اتدرا  ا،ليهههةس رمهههق   هههرق االسهههتاالي الاهههظس 

 الذي يتار  إل  تبذيظ حل  اساب االست ماظا .
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 (  25اقتصادية )  شهادات
  

   اقتصاد الديموغرافية:  العنوان
 حدث تطور دراماتيكي على معدالت اإلنجاب في العالملقد :  الرسالة

 
     فههي الاقيقههةس إق حههدد السههكاق فههي حمههالص العههالم السههكا ي الاههالي سههيتقل س      

رما الييق إال م ا  رااد حله  اال ايهاظ الشهام  فهي معهدال  اإل  هاب الهذي ياهدي 
حبظ معوم بلداق العالم ال اميس بمها فهي ذلهي الك يهظ مهق در   سهيا رأمظيكها الالتي يهة 

 رالشظص اترسط. 
الراضههأ الرايههد هههر أفظيقيهها   ههرب اليههاظاءس التههي ستيههبأ مهه   اايههة راالسههت  اء 

 القظق مرط ار ل لي ال  س البشظي.
    طنههه  فهههي المترسهههط حلههه  مهههدا اياتاههها  2.4فهههي م تمههه  ت  هههب فيهههه المهههظأم 

يبقهه  تعههداد  replacement levelرالههذي يأههدح  خيههربة ))مسههترا اإلاههال (( 
      علهههم السهههكاق بتعهههديال  بالطهههة اليهههطظ السهههكاق  ابتهههارس رح هههدما يقهههرم المختيهههرق ب

حلهه  تخمي هها  معهههدال  الخيههربة المسههتقبليةس يمكهههق أق تتههتظ أ تقههديظا  تعهههداد 
السكاق حل   اهر منهظطس فالسهي اظيرها  ال هديظم بالتيهديص لرظبعهيق سه ة المقبلهة 

 مليهاظ 40.1ملياظا  إ ساق أر  مرار إله   9تواظ ت اايار في تعداد سكاق العالم إل  
 إ ساق. 

ره ههاي تقههديظ اههديي لرمههم المتاههدم ينتههظ  بههدالر مههق ذلههيس ربشههك   ههظيءس 
 س رفههي ال اايههة 2010بالههر  العههام  2.02هبرطههار فههي معههد  الخيههربة العالميههة إلهه  

 س م  بدء تعداد سكاق العالم بالت اا  م  الر   ااية هذا القظق.4.91إل  
الديمرغظافيههة أيههبا  أدام  حلهه  الههظغم مههق م اهيلاهها المتعههددم فهه ق الت بههؤا 

مامهههةس إذ تعتمهههد الاكرمههها  رالركهههاال  الدرليهههة رالشهههظكا  الخايهههة حلياههها فهههي 
استظاتي ية التخطيطس رفي القيام باسهت ماظا  طريلهة ات ه س فاهي تسهع  إله  تقهديظ 
أشههياء مههق  ههر  حههدد المتقاحههديقس رتكههاليف الظحايههة اليههايةس را ههم اههرم العمهه  

 ب .لس را  حديدم في المستق
لكق العم  اإلايائي التنييليس الذي يقرم بهه المختيهرق بعلهم السهكاقس يميه  
س رسظحاق ما تيبأ ح اريق أخبهاظ اإل هاظم  تق يتسظب لل مارظ العام حل   ار فج 

 هي الاكمة الشائعة.
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يقههر  مههاظتق ررلكههظ: لقههد اههدي تطههرظ دظامههاتيكي حلهه  معههدال  اإل  ههاب فههي 
لتظا ه  الهديمرغظافيس بهدأ اترظربيهرق الشهماليرق ب   هاب العالمس فني تادٍّ لت بؤا  ا

الم يد مق اتطنا . رتترا  ك  مهق بظيطا يها رفظ سها ا،ق  مهرار سهكا يار  ابتهار ي طلهص 
بال تراف ات  م تيف القظقس كما أق التر اا  في أمظيكا الشمالية تشهبه م يالتاها 

  أق يتسهارا حهدد المراليهد فهي اترظربية. رب اءر حل  تقديظا  اتمم المتاهدمس ياتمه
 .2010أمظيكا م  حدد المراليد في الييق بالر  العام 

 ختامار يمكق القر : لقد تطيظ العالمس ره الي تطيظ أك ظ رأسظ  اادم في الطظيص.
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 (  26اقتصادية )  شهادات
  

   اقتصاد مجنون:  العنوان
 يتواجد جنبا  إلى جنب مع مخزون هائل من األغذيةإن الجوع :  الرسالة

 
 اء في كتاب ) االاتياد الم  رق ( ار  كهظيس ههاظمق : إق الهيالر مهق الهذيق       

يؤيههدرق ال وههام العههالمي القههائم كهها را يتراعههرق أق تتاسههق اتمههرظ رتتاسههق أاههرا  
رإحههادم تر يهه  النقههظاء بههالترويف الكامهه س راإل نههاص أك ههظ حلهه  الظحايههة اال تماحيههة 

الههدخ  مههق اتغ يههاء إلهه  النقههظاءس رلكهه ام اليههرم يقرلههرق إق هههذ  اتفكههاظ أيههبا  
   مرضة اديمة.

ربههالطب س فهه ق النقههظ رالمههظ  رال ههر  راتلههم راليههتس راإلابههاط ال تأعههد أشههياء      
 ديدم حل  الم تم  البشظيس به  ر هد  حله  مهدا معوهم تاظيخهه المسه  س رلكهق 

مه   هظرم يكنهي مقهداظها  اليرم يختلفس ت هه ير هد   بهار إله    هبالبؤس في حالم ا 
 بسارلة للقضاء حل  النقظاء إل  اتبد.

رلرسههف فهه ق ال ههر  يترا ههد   بههار إلهه    ههب مهه  مخهه رق هائهه  مههق اتغذيههةس 
 رالدلي  حل  ذلي  با  اتغذية.

 % 10% مههق سههكاق العههالم يمتلههي 20ابهه  خمسههيق حامههار كههاق الخمههس اتغ هه  
% مههق هههذا الههدخ س فههي  نههس الراهه س فهه ق الخمههس 90الههدخ س راليههرم يمتلكههرق مههق 
 % فقط مق إ مالي ال اتج العالمي.1% مق البشظ يقتسمرق 20اتفقظ

لقههد اههذظ تقظيههظ اتمههم المتاههدم للت ميههة البشههظية بههتق السههبب الههظئيس فههي  يههادم 
 تمظا .   اليظاحا  الداخلية في العالم هر التاديد المستمظ لل ر  رالع ف را

ريالاههو أق الههدر س يههطيظم ركبيههظمس تنضهه  إ نههاص المليههاظا  حلهه  اتسههلاة 
 الادي ة حل  االهتمام بالاا ا  الضظرظية للشعرب.

إذ رسط هذا البؤس رتلي القذظا س ا تعش  مئا  الشظرظس فقهد حهاد  للواهرظ 
ص أمظا  ااتلة را تشظ إدماق المخدظا س ايي يعتبهظ بعه  ال هاس ذلهي ههر الطظيه
الرايههد للاههظربس رلههر مؤاتههارس مههق معا ههاتامس راظتنعهه  معههدال  اال تاههاظ رت ايههد  
ال ظيمة ايي إق أالية مق النقظاء يظرق فياا الطظيص الرايد للايهر  حله  ال هظرم 
 التههي تتههيأ تقليههد الايههام النههاخظم لرغ يههاء التههي تتبههاه  باهها أمههامام ركههاال  اإلحههالم. 

   للاظب.رفص ك  ذلي  اء التت يظ النوي
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إقف لط ار كبيظار يرا ا ا رلم  ستطي  َبْعدأ فامهس فبي ما يتم إ تاج  هظرا  أكبهظ ممها 
كههاق يأ ههتج مههق ابهه  فههي التههاظيخس رتر ههد اختظاحهها  ت يههد مههق إ تههاج أشههياء مت رحههةس 
شههاملة أغذيههة أساسههية اظمهه  م اهها أ يهها  مههق البشههظيةس كمهها اسههتطا  البشههظ ااتاههام 

را أحماص المايطها  راسهتطاحرا اسهتخدام الماكي ها  للقيهام النضاء الخاظ ي راكتشن
باتحباء الضخمةس ركذا إظسا  المعلرما  مق  ا هب مهق العهالم إله  ال ا هب ا،خهظ 

 في   ء مق ال ا ية.
رم  ذليس ربدالر مهق ضهماق تخنيهف أحبهاء البشهظيةس تيهبأ ههذ  اتحبهاء أشهد اهدمس 

مها يعيشهرق فهي خهرف غدار رظااةس غالبهار أك ظ ظربدالر مق أق يتطل  ال اس إل  ايام 
 مق أق ت داد اتمرظ سرءارس ربدال مق أق يختني البؤس   د  يت ايد.
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 (  20اقتصادية )  شهادات
  

   اقتصاد البؤس والتعاسة:  العنوان
  ديزني! أعطوا الناس ساندويتش همبرجر وأرسلوهم إلى عالم :  الرسالة     

د واختيار العنف؟!                 حتى نمنع نصف البشرية من التمرُّ
    
إ ههه تمههظ مههؤ ظ حههق اههص مهها يقرلههه "ترمههاس فظيههدماق": إق بؤسههاء اتظ        

يظغبههرق فههي الههذهاب إلهه  حههالم دي  ههيس رلههيس إلهه  المتههاظيسس تسههتاص هههذ  العبههاظم 
ا لاا لدا ات يا  القادمهةس ب هراظ إحهالق الملكهة مهاظي إ طرا يه  حهام  م 4997مكا ر

لبهة بهالخب س االهه : الهذي يهظا  بههه ح هدما حلمه  أق ال ههاس ت هرظ فهي بههاظيس مطا
 فليتكلرا الكعي  

إق اظاءم فااية لتقاظيظ الت ميهة البشهظية اليهادظم حهق بظ هامج اتمهم المتاهدم 
بليرق  سمة أر ظب  البشظية يعيشرق حل  أا  مق درالظ  2للت مية تؤكد أق أك ظ مق 

 رااهد فههي اليههرمس رظبمهها لههق يهه ح ام الهذهاب إلهه  رالهه  دي  ههيس رلكهه ام سينضههلرق 
رابهه  كهه  شههيء الايههر  حلهه  طعههام  يههدس رمسههكق الئههصس رمالبههس م اسههبةس  أرالر 

 رتعليم أفض س فضالر حق الاير  حل  روينة.
        إق ماليهههيق ال هههاس فهههي  ميههه  أ اهههاء العهههالم مسهههتعدرق مهههق أ ههه  الايهههر  
 حله  االاتيا هها  اتساسههية أق يشههيِّدرا المتههاظيسس ريل ههؤرا للع ههف درق أد هه  شههيس 

ا لمههاذا ال ا مههق  ههظرم العههالم  مههق أ هه  تأعسههاء  إذر ي ههظي تخيههي   هه ء ضههئي   ههد ر
 اتظ ؟ 
% فقط مق هذ  ال ظرم لمدم حشظيق س ة لت مية البشظ التعسهاء 4إذ لر خيي ا      

     فمههق الممكههق أق يختنههي البههؤس الشههديدس رتختنههي معههه مخههاطظ الع ههف المسههترطقس 
اء رحمياء إ اء تلي االح تبهاظا س ربهالعكس فاهي ت يهد مهق سهرء َبْيَد أق العرلمة يمف

   م 4790االختالفهها  راال قسههاما س رتعمهه  حلهه  اسههتقطاب الم تمعهها س فههي حهههام 
 % مهق سهكاق الكركهب أغ ه   ال هيق مهظم 20اب  العرلمة المعايهظم كهاق أك هظ مهق 

 م رفههي وهه  امههة العرلمههة كههاق اتك ههظ  ههظاءر 4779%س رفههي حههام 20مههق أفقههظ مههق 
       النقهههظاء فهههي العهههالم   رتت هههام  ههههذ  الن هههرم كههه  يهههرمس  مهههظم مهههق أفقهههظ 91أغ ههه  

راليرم إذا  مع ا ال اتج الرط ي اإل مالي ل ميه  البلهداق المتخلنهة فهي العهالم بسهكا اا 
  مليههرق  سههمةس لههق يعههاد   ههاتج ال مهه  م مههر   ههظرم  900البههالم حههددهم أك ههظ مههق 
 أغ    ال ة أفظاد في العالم. 
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ب إي ابية إل   ا ب   اظها السلبيةس رلكق كيهف يمك  ها يايأ أق للعرلمة  را 
ا أر فهي  يهف در   90التطاضي حق اقيقة ا خنها  دخه  النهظد فهي أك هظ مهق  بلهدر

ههها خهههال  أحهههرام العرلمهههة العشهههظيق؟  أم أ هههه م هههذ سهههقرط الشهههيرحيةس        العهههالم تقظيبر
هها لالتاهها هها ااتيههادي را حبقظي ر د السههرفيتي السههابصس ح ههدما ظتههب الطههظب افتظاضههي را حال ف

           مليههههرق  سههههمة مههههق سههههكاق 200مطههههاحم ماكدر الههههد   يههههدمس راهههه  أك ههههظ مههههق 
مليههرق  سههمة  110االتاههاد السههرفيتي السههابص مههق م مههر  السههكاق الههذي ييهه  إلهه  

ا في شباي النقظ؟    تقظيبر
ا مق أحظا   ااية الهدرظم لهيس  اايهة العيهظ  للاقيقة ف ق العرلمة تم   حظضر

فاسهبس مه  ر هرد التق يهة ال ديهدم اليهرمس رلهيس  اايهة ال هرظم الظأسهمالية  الي احي
ا  ااية الدرظم النكظية الدرظم التي كاق  اترل  فاسب م  ال رظم الماليةس رلك اا أيضر

مس لقهد رل هد العقه  السياسهة الادي هة كمها 49العق  يقردهاس كمها حظفاها فالسهنة القهظق 
مظيكيههة رالنظ سههيةس رلكههق هههذا العقهه  المشههي د:  حمههراس رأشههع  شههظاظم ال ههرظتيق ات

ا حميقرا.  الدرلةس الم تم س الي احةس القرميةس االشتظاكيةس اد تطيفظ تطي ظر
إق ا تيههاظ السههرص رترسهه  العرلمههة اههد يههؤدي إلهه  اههدري مكاشههنة اتميههة بههيق 
رم الظأسمالية رالديمقظاطيةس بايي تقرد الظأسمالية بال هرادم إله  تظكه  ال هرظم رالقه
االاتيادية في أيدي م مرحهة يهطيظمس رههر مها يقهرد بهدرظ  إله  التسهاؤ  اتسهاس 
التالي:  كم تستطظص حملية إحادم التر ي  مق راه   كهي ت عه  هيم هة اتاليهة الط يهة 

 مقبرلة لدا غالبية سكاق العالم؟
رتكمق المشكلة في أق السرص يع   حق االست ابة رالعرلمهة تهدمظ درلهة الظفها  

   أ ااء العالم.في  مي
حهام العرلمهة:  ا: ما الهذي يمك  ها القيهام بهه؟  أوهق أق اإل ابهة ال مرذ يهة ح هد دأ إذر
أحطرا ال اس سا دريتشا  الامبظ ظس رأظسلرهم إل  حالم دي  ي  ات   م    يهف 

د راختياظ الع ف؟   البشظية مق التمظ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





57 

 

 (  28اقتصادية )  شهادات
  

   خارج االقتصاداقتصاد :  العنوان
 التطورات دراماتيكية  من أكثر الشركات متعددة الجنسيةإن :  الرسالة

 
مق المؤكهد أق الشهظكا  الدرليهة ليسه  وهاهظم  ديهدم؟ رلكهق المراهف الهظاهق       

يتطلب ظسم يرظم مرضرحية تبي ق درظ هذ  الشظكا  رتت يظاتاها الخطيهظم رإحهداد 
 هذ  الشظكا  الدرلية... راد  ق اتراق  .الرسائ  الكنيلة لمرا اة  شاطا  

لقد أيبأ مق المسل م بهس حل   طاص راس س بيق حلماء االاتياد ربهيق البهاا يق 
فهههي الم هههاال  االاتيهههادية رالماليهههة رال قديهههة حلههه  اخهههتالف ات اههههاتام النكظيهههة 
  رالم ا ية أق ب ر، الشظكا  متعددم ال  سية ر مرها أر كما تسم  أايا ار الشظكا

   أر الشههظكا  العههابظم ال  سههية هههر رااههد مههق أك ههظ التطههرظا  دظاماتيكيههة   الدرليههة 
 في فتظم الس را  اتخيظم.

         ريعتبههههظ بعهههه  البههههاا يق هههههذا التطههههرظ وههههاهظم كبههههظا أر الوههههاهظم اتكبههههظ 
فهههي االاتيهههاد الهههدرلي فهههي يرم ههها الااضهههظ رتت هههار  ههههذ  اتهميهههة اهههدرد الم ههها  

ت يظ العميهص فهي الم هاال  السياسهية راال تماحيهة ربيهنة خايهة االاتيادي إل  الت
 في درظ الاكرما  في مماظستاا لمسؤرليتااس رفي سيظ العالاا  بيق الدر .

إق حمليهها  هههذ  الشههظكا  ت تشههظ ا،ق حلهه  اتسهها  العههالم كلهههس ايههي تب ههي 
هائلة مهق الميا  س رتبي  م ت اتاا في حديد مق الدر  المختلنةس رايي تار   مبالم 

 ال قرد بيق العمال  المختلنةس رفقار الاتيا اتااس رتروف أ اسار مق   سيا  متباي ة.
     رمهههق  اايهههة أخهههظاس فههه ق ههههذ  الشهههظكا  حلههه  دظ هههة بالطهههة مهههق الضهههخامةس 
اتهه  إق المبيعهها  السهه رية لرااههدم م اهها يمكههق أق تعههاد  أر تنههرص إ مههالي اإل تههاج 

 يةس كما أق معد   مرها أسظ  بك يظ م اا.الرط ي لراادم مق الدر  اترظرب
إق الشظكا  متعددم ال  سية تشك  اليرم اهرم ااتيهادية حومه س ف  تا اها ي يهد 
 بمعههد  يبلههم  اههر ضههعف معههد   مههر االاتيههاد الههداخلي للههدر  اليهه احية المتقدمههةس 

       شهههظكة مهههق ههههذ  الشهههظكا  ملكيهههة  900أر  100رمهههق المتراههه  أق يكهههرق ل اهههر 
      حههق  ل ههي م مههر  اتيههر  ال ابتههة فههي العههالم بتسههظ س رأق تقههرم ب  تههاج مههاال يقهه

 أك ظ مق  يف اإل تاج العالمي.
ظ بههاا ر"  امعههة هاظفههاظد " أق القيمههة المضههافة التههي اققتاهها الشههظكا   راههد اههد 

                   مليهههههههاظ درالظس  100متعهههههههددم ال  سهههههههية خهههههههال  حهههههههام رااهههههههد بلطههههههه  اهههههههرالي
 لي اإل تاج الرط ي لك  در  العالم.إ ما 4/1أي خمس
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تري   أاد الباا يق إل  أق ك  درالظ رااد مق القيمهة االسهت ماظية ال قديهة  راد
ي تج درالظيق مق المبيعا  س ريار. رحل  هذا اتساس  نسه تكهرق الشهظكا  الدرليهة 

 مليهاظ درالظ خهاظج بلهدا اا اتيهلية. 100اد أ ت   مق السل  ما تظبهر ايمتهه حله  
 رهذا الظام ينرص القيمة الكلية للت اظم العالمية خال  ذلي العام.

ا  ات واظ إل  خطرظم درظ الشهظكا  متعهددم  إق هذ  الاقائص رالمعطيا  ر  
ر اد مهق ههذا االهتمهام مها تبهي ق لعديهد مهق البهاا يق  ال  سية رتت يظها في العالم كله.

لرما  حق است ماظاتاا رحملياتاا مق أق هذ  الشظكا  تنظ  ايردار شديدم حل  المع
      رمبيعاتاهها رأظباااههها رتاريالتاههها ال قديهههةس رمههها تبهههي ق أيضهههار مهههق أق معوهههم مهههديظي
هلرق حهدم إ هاظم الم ااشها  اهر  ههذ  المعلرمها  سهراء   هذ  الشظكا  العمالاهة ينض 

 في مؤتمظا  أر  درا  أر القا  دظاسية.
م ااشههة   ههاظ ال مههر السههظي  للشههظكا  إذ يشههعظ هههؤالء أق مههق الخطههرظم بمكههاق 

الدرليههة حلهه  المههرس حلهه  أسههاس أق م هه  هههذ  الم ااشههة مههق شههت اا أق ت يههظ ا  حههاج 
الاكرما  رالظأي العام في البلداق التي تماظس فياها  شهاطاتاا اتمهظ الهذي اهد ي يهظ 

 بالتالي أفعاالر سياسية ضاظم بميالأ تلي الشظكا .
كا  الدرلية في الم ا  التق ي تبلم ادار ي ع  رلرسفس ف ق سيطظم بع  الشظ

لههذاس يؤكههد أك ههظ مههق ميههدظ  لاهها هيم ههة سياسههية را تماحيههة فههي بعهه  اتايههاق.
ااتيهههادي أق ه هههاي  م هههار سياسهههيار لقهههاء النرائهههد العلميهههة راال تماحيهههة التهههي تقهههدماا 

 الشظكا  الدرلية في م ا  التقدم التق ي.
سهيطظم مظك يهة كاملهة مهق البلهد اتيهلي إق الشظكا  متعددم ال  سية تماظس 

  حلهه  فظرحاهها الم تشههظم فههي أ اههاء العههالم. ر ميهه  النههظر  تعمهه  تاهه   وههام دايههص 
تق المظكه  الهظئيس  ذلهي مشهتظكة.حالميهة حالميهة رسهيطظم  اسهتظاتي يةرفي إطاظ 

           للشههههظكة متعههههددم ال  سههههية هههههر بم ابههههة الههههدما، رال اهههها  العيههههبي المظكهههه يس 
 االستظاتي يا .لاذ  

إق درائههظ ااتيههادية حديههدم فههي العههالم تههذهب ا،ق إلهه  أق معههد  ا ديههاد اههرم 
 الشههظكا  متعههددم ال  سههية رسههلطا اا ر نرذههها سههرف يتسههاظ  بيههرظم دظاماتيكيههةس 
 رأق العالم يتار    تي ة لذلي بسظحة  ار حيظ المؤسسا  اتكبظ مق حمالاة.

ظرطار باهوههة رم انههة حلهه  در  رلرسههفس فهه ق الشههظكا  الدرليههة تنههظ  شهه
العالم ال الي ال اميةس مقاب  تقهديم ظؤرس اتمهرا  ات  بيهة إله  ههذ  الهدر . ربيهنة 
حامة ف ق الشظكا  الدرليهة ال تقهرم باالسهت ماظ فهي الهدر  ال اميهة إال بشهظرط تاق هص 
ية لاا أظبااار أحل  بك يظ مق تلي التي تاي  حلياا مق االست ماظ في الدر  الي اح

 المتقدمة.
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 (  29اقتصادية )  شهادات
  

   االقتصاديات المشبوهة :  العنوان
 غالبا  ما تكون اإلعالنات عن األغذية منخفضة الدسم :  الرسالة

 مجرد كذبة تطلقها شركات األغذية            
 

         بطههه  ال وهههظ حهههق أمهههاكق حيشههه اس سهههراء فهههي الهههدر  ال اميهههة أر المتقدمهههةس 
االاتياديا  المشبرهة تعيد تشكي  ايات ا الشخيية رال تكتنهي بهتق تملهي حلي ها ف ق 

 كيف  ايا راسبس ب  رتكرق سببار في مر  ك يظ مق البشظ.
فني أمظيكا  مة اات   ديد يايها طليقهار بهيق ال هاس أال رههر مهظ  البدا هة الهذي 

ال  % مهق اها47شهخ  سه ريار أي مها يعهاد   100.000يتسبب بمقته  أك هظ مهق 
 الرفام كافة في أمظيكا.

رمق الم يظ للسخظية اقار أق هذا الرباء الذي تعرد  هذرظ  إله  سهبعي ا  القهظق 
الماضههيس ا دهههظ را تشههظ فههي أراخههظ  ما ي هها  القههظق  نسههه ح ههدما اسههتناا  أمظيكهها 
ظ الشهخ  فياها أق ييهبأ  حل  مخاطظ  يادم الهر قس فنهي اللاوهة حي اها التهي يقهظِّ

 الاقيقة باكتساب الر ق ال ائد. ايالر يبدأ في 
رالع يب أق هذا المظ  )البدا ة( لم يلبي اق ا تق  مق العالم الطظبي رت هار   
 فسظحة ا تشاظ البدا ة اليرم في  سيا تنرص سظحة ا تشاظ  في أمظيكا رأرظربا.

لقد أد  مااظبة اال تنا  إل  وارظ الاميا  م خنضة الدسمس فتم ا ت ا  الدسهم 
الطذائيههة راسههتبداله بالكظبرهيههدظا  التههي ال يظتنهه  فياهها حههدد السههعظا   مههق المههراد

الاظاظية راسبس ب  ت تج الدهرق أيضار. فم ذ القدم يعهظف الم اظحهرق أق الابهرب 
ق الايرا ا س رالمبدأ  نسه ي طبص حل  البشظ.  تسمِّ

ههها  الت اظيهههة مشهههبعة  إق معوهههم اتغذيهههة م خنضهههة الدسهههم المر هههردم فهههي الما 
رهيدظا  إل  دظ ة تيبأ معاا  ظحة السعظا  الاظاظية المر ردم في ههذ  بالكظب

 اتغذية مما لة لرغذية العادية.
رفههي رسههعي ح ههد الههذهاب للتسههرص فههي المههظم المقبلههة أق تقههاظق حههدد السههعظا  
الاظاظية المر ردم في الم ت ا  العادية رم  رحة الدسم مق الطذاء  نسهه رسهتأدهش 

 ا.للناظص الضئي  بي ام
رلرسف ي ا  ك يهظ مهق المسهتالكيق أق الم ت ها  التهي يهتم التهظريج لاها حله  
نة ال تساحدهم حله  ذلهيس به  إ اها تهؤدي إله  هالكاهم فهي بعه  الاهاال س  أ اا م اِّ

 فام يشتظر اا راهميق أ اا إكسيظ الشباب الدائم.
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 رغالبههار مهها تكههرق اإلحال هها  حههق اتغذيههة م خنضههة الدسههم م ههظد كذبههة تطلقاهها
شههظكا  اتغذيههة رالباحههة راتهه  بعهه  الايئهها  الاكرميههة  لكر اهها يهه احة تههدظ 

 ملياظا  الدرالظا  حل  أيااباا.
   ريكههاد كهه  م ههتج  سههتالكه يخنههي تاظيخههار أسههرد ال يقههف ح ههد العمالههة المسههتظاةس 

 ب  ريتعداها إل  القظي ة رأحما  الت ريظ رالسظاة رغسي  اتمرا .
س فبالكههاد  عههظف الشههيء القليهه  حههق هههذ  اتسههظاظ ربههالظغم مههق أ  هها مسههتالكرق

    االاتيههادية الخنيههة اههر  مهها  سههتالكهس ذلههي ت  هها حههالقرق فههي شههبكة سههرص ماكمههة 
 مق اترهام التي ي عتاا اإلحال ا  الت اظية.

فلرسفس ف ق بع  المستالكيق يعيشرق في حالم خياليس ايي  عتقد بتق ايات ا 
رق حله  دفه   مهق أشهياء لهم يكهق يالهم  باؤ ها رأ هداد ا في أفض  ااالتااس ت  ا اادظ

 بامتالكاا. هذا رهمس فكركب ا غاظص في فرض  ت اظية حاظمة.
إق السههرص العرلميههة هههي أخطههظ مظتهه  لالاتيههاديا  المشههبرهةس تق م ت اتاهها 

     لهههذا فههه ق االاتيهههاديا  المشهههبرهة  تتسهههل  إلههه  االاتيهههاديا  التقليديهههة رتنسهههدها.
 ليسهه  اسههت  ائيةس رإ مهها هههي اههرم شههظيظم مسههتنالة فههي يههميم ر رد هها اال تمههاحي 

 ت شب مخالباا باستمظاظ في الم تمعا  التي  ايا فياا.
إق ت ظيد الايام الادي ة مق غطاء أر ا  يق مق اتغطية التي تكسرهاس ال يكنهي 

 البشظية. لكشف ال قاب حق اقيقة هذ  الواهظم التي كا   درمار   ءار مق تاظيخ
ختامههار يمكههق القههر  لناههم طبيعههة االاتيههاديا  المشههبرهةس البههد ل هها مههق التعههظف 
حل  أساساتاا التي تشهكل   هظاء المعظكهة ات ليهة بهيق السياسهة راالاتيهادس رالتهي 

 داظ  ظااها الطاا ة حل  مظ العيرظ.
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 (  35اقتصادية )  شهادات
  

   الجديد للحياة اقتصاديات األسلوب:  العنوان
 إن النمو السكاني هو الوحيد الذي ينافس االستهالك المرتفع :  الرسالة

            
إق ال مر السهكا ي ههر الرايهد الهذي ي هافس االسهتاالي المظتنه  كسهبب للتهدهرظ 
البيئههيس رحلهه  اتاهه  فهه ق ك يههظار مههق اكرمهها  العههالم يعتبههظرق ال مههر السههكا ي ا،ق 

رالرااه   · م  ذليس ف ق االستاالي يعتبظ خيهظار حله  ال طهاص العهالميرتباي ار · مشكلة
أق  يادته تعتبظ الادف الظئيس للسياسة االاتيادية الرط يةس رمسهتريا  االسهتاالي 

 ·>الم تم  االستاالكي< تواظ ال مر الكام  لشك   ديد للم تم  البشظي

رالكلمها  التهي تم ه  لقد  شت هذا اتسلرب ال ديد للايام في م تمعها  الطهظبس 
إق ااتيههاد ا  : فيكتههرظ ليبههر اتسههلرب حلهه  أاسههق ر ههه هههي التههي االاهها ظرح هههذا

ر   اهاإل تا ي يتطلب بدظ ة هائلهة أق   عه  االسهتاالي ههر أسهلرب ا فهي الايهامس ري
شظاء السل  راستخداماا إل  طقرس  دارم حله  أدائاهاس ر لهتمس ظضهاء ا الظراهيس 

يس إ  ا في اا ة إله  اسهتاالي اتشهياء راظااها ربلياها رظضا غظرظ ا في االستاال
رلرسهفس فقهد تبهاظا فهي مااكهام أسهلرب الايهام الهذي · رتبديلاا بمعد  دائهم ال يهادم

       ابتههد  فههي الطههظب أرلئههي الههذيق يطيقر ههه فههي مختلههف أ اههاء العههالمس رلكههق ك يههظيق
ص العهالم ت· ال يستطيعرق ذلي ستعيهي حله  الناهمس راليهدر  االاتيهادية التهي تمه  
مليهرق  100بلير يظار رأك ظ مهق  ال هة ماليهيق مليهر يظارس رفيهه أيضهار  100 فالعالم فيه

 ·شخ  بال مترا يسك رق اتظينة رمقالب القمامة رتا  ال سرظ

كههذليس فهه ق ايمههة مبيعهها  السههل  النههاخظم حلهه  ال طههاص العههالمي أظاهه  ات يههاء  
 ههظاء اتخههظاس تنههرص إ مههالي ال ههراتج رأفخههظ السههياظا  رغيظههها مههق حالمهها  ال

اليهرم ير هد   :  مها رظاء اتظاهام  فهي كتهاب   لق دظت ج يقر · الرط ية ل ل ي در  العالم
ظئيسهة: ههي طبقها  المسهتالكيق رطبقها  ذري   أيكرلر يهة فهي العهالم  هالي طبقها 

 ·ادار الدخ  المترسط رالنقظاءس رك  طبقة لاا خيائياا رسماتاا التي تميِّ ها ااتي

بليههرق شههخ  تقظيبههارس يايههلرق حلهه  دخهه   4.9إق فقههظاء العههالم البههالم حههددهم          
درالظ س ريار لك  فظد مهق أفهظاد اتسهظمس رمهق  همف فه ق ههذ  الم مرحهة  100مقداظ  

                  % 2سهههههكاق العهههههالم رأفقهههههظهم تايههههه  حلههههه   >خمهههههس< البشههههظية التهههههي تضهههههم
 ·ال غيظ مق دخ  العالم
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بليهرق شهخ س فه ق دخلاها  1.1أما طبقة الدخ  المترسهط فهي العهالمس التهي تضهم        
رتشهم  طبقهة · رالظار سه ريار لكه  فهظد مهق أفهظاد اتسهظمد 910ـه  900 يتهظارح بهيق

بليرق شهخ  مهق أحضهاء الم تمه  االسهتاالكي العهالمس  4.4المستالكيق التي تضم 
 ·درالظار س ريار  910فظاد أسظها حل   مي  العائال  التي ي يد دخ  ك  فظد مق أ

إق ال طظم الراسعة التي تني  بيق استاالي السعداء رالبؤساء مهق المهراظد تواهظ       
راضاة في تت يظاتام في العالم البيئهيس فات اهها  االسهتاالي الم دفعهة يهعردار تبعهار 
 ل يههادم حههدد الم تمهه  االسههتاالكي هههي مههق م وههرظ  خههظ مؤشههظا  حاظمههة للضههظظ

 ·البيئي

فاستطال  الم تم  االسهتاالكي للمهراظد ياهدد باسهت  اف الطابها  رالتهظاب رالمهاء      
رالاههراء أر تسههميماا أر تشههريااا تشههرياار  ابتههار ال يمكههق تطييههظ س رأحضههاء الم تمهه  
االستاالكي مسؤرلرق حق   ء غيظ مت اسب مق  مي  التاديا  البيئية التي ترا ه 

 ·اإل سا ية

إق استخدام طبقهة المسهتالكيق للراهرد الانهظي بت راحههس حله  سهبي  الم ها س ايي      
 ·يتسبب فيما يقدظ ب ل ي ا بعا ا   ا ي أكسيد الكظبرق مق هذا الميدظ

إق االستاالي المظتن  يادي تهت يظا  ضهخمة فهي ايات هاس رظيهاش أسهلرب ايات ها      
طليههف رالتعبئههة التههي يههتم االسههتاالكيس تلههي اتشههياء كالسههياظا  رالسههل  رمههراد الت

     الههتخل  م اهها بعههد اسههتعمالاا مههظم رااههدمس رالقههر  الط ههي بالدسههم رتكييههف الاههراءس
م باهها إال بخسههاظم بيئيههة فاداههة     كمهها أق طظيقت هها فههي الايههام تتراههف · ال يمكههق التهه ع 

حل  مدخال  ضخمة رمستمظم مق السهل   نسهاا التهي يلاهص إ تا اها أبلهم اإلضهظاظ 
رهههي الطااههة رالمعههادق رالههرظص رالكيماريهها س رهههذ  اليهه احا  اتظبهه  بههاتظ : 

 ·تات  المظاك  اترل  في القرائم الخمس التي تظتب الي احا 
رهكذاس ف ق أحضاء الم تم  االسهتاالكي مسهؤرلرق حهق الماهق التهي تتعهظ  

رمه  ههذاس فه ق · لاا اتظ  بدءار مق الهدفء العهالمي را تاهاء إله  ا قهظا  ات هرا 
استاالك ا  ادظار ما ياو  با تبا  أرلئي الذيق يسارظهم القلهص بشهتق ميهيظ اتظ س 

رالرااه س · ايي إ ام يظكه رق حله  اتسهباب اتخهظا المسهامة فهي التهدهرظ البيئهي
 ·فاالستاالي هر المتطيظ الذي أسقط مق المعادلة البيئية العالمية

التهي يقهرم   االيكرلر يهة< اله وم إذ إق العبء الكلي الهذي ي قه  بهه  وهام ااتيهادي    
حلياا هر دالة ل ال ة متطيظا  ههي: ا هم السهكاقس رمترسهط االسهتااليس رم مرحهة 

 ·التق يا 
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رمهها ياههدي بيههنة حامههةس هههر أق الماتمههيق بشههؤرق البيئههة يبا ههرق فههي ت وههيم     
   · التق يهها  رتطييظهههاس رمؤيههدي ت وههيم اتسههظم يظكهه رق حلهه  إبطههاء ال مههر السههكا ي
َبْيَد أ ه ال يمكق أق يكني التطييظ التق ي رت بي  حدد السهكاق راهدهما إل قهاذ الكركهب 

 ·مق درق تكميلاما

رلرسههفس فهه ق االسههتاالي المظتنهه   عمههة مت ااضههة اتر ههه فيمهها يتعلههص باإل سههاق     
   أيضههارس فال ههاس الههذيق يعيشههرق فههي التسههعي يا  هههم فههي المترسههط أغ هه  مههق أسههالفام 

القهظق أظبه  مهظا  ر يهف المهظمس رلكه ام ليسهرا أسهعد مه ام أظبه  مهظا  في بداية 
      رمههها ههههر أسهههرأ أق ه هههاي ميهههدظيق ظئيسهههيق للظضههها اإل سههها يس· ر يهههف المهههظم

رهما العالاا  اال تماحيةس ررا  النظا،س ريبهدر أ امها اهد ضهريا أر تراهف تقهدماما 
 ·في  امة اال دفا  طلبار لل ظاء

ك يظيق م فا في الم تمه  االسهتاالكي إاسهاس بهتق حهالم الهرفظم رحل  ذليس فلدا        
الذي  عيش فيه أ رف بطظيقهة أر بهتخظاس ربت  ها اهد خهدح ا بال قافهة المابهذم ل يهادم 

ههها  اهههار  بهههال  هههدرا تلبيهههة االاتيا ههها  اال تماحيهههة رال نسهههية  ·االسهههتاالي فقهههد ك ف
مةرالظراية أساسار بتشياء مادية فقط م قاديق خلف خياال  ·  رتيرظا  مترهف

بهالطب س لهيس ههر الاه   >العر < س رهر>فظط االستاالي< رفي المقاب س ف ق  قي     
للمشكال  البيئية أر اإل سا يةس فار أسرأ بال ادرد بال سبة للك يهظ مهق ال هاس رسهيء 

ف ذا كاق الدماظ البيئي يا  ح دما يكرق ما لدا ال اس أا  أر أك ظ ممها  ·للعالم البيئي
 بطيس فليس أمام ا إال أق  تساء : ما مقداظ ما يكني؟ رما مسترا االسهتاالي الهذي ي

تطيقه اتظ ؟ رمت  تتراف  يادم ال ظاء حق  يادم ظضا اإل سهاق بقهدظ ماسهرس؟ 
 ره  يمكق ل ميه  السهكاق فهي العهالم أق يعيشهرا حيشهة مظياهة مهق درق أق يتسهببرا 

د مسههترا معيشههي أحلهه  مههق النقههظ فههي تههدهرظ ا دهههاظ الكركههب البيئههي؟ رههه  ير هه
رالكنههاف رلكههق درق أسههلرب الايههام االسههتاالكي؟ رههه  يمكههق أق يكههرق لههدا  ميهه  
ال ههاس فههي العههالم تدفئههة مظك يههة ر ال هها  رم ننهها  مالبههسس رسههياظا  رأ اهه م 

 !!تكييف الاراء رأارا  سبااة مياهاا دافئة رم    لك  م ام؟

 ·حق ك يظ مق هذ  اتسئلةالاقيقةس ال يمكق اإل ابة بشك  ااط   

رلكههقس التسههاؤ  أساسههيس حلهه  الههظغم مههق ذلههيس بال سههبة تحضههاء الم تمهه   
االستاالكيس ف ذا لم  دظي أق الم يد ليس دائمار أفض س ف ق  ارد ا إلاباط التهدهرظ 

   رإذا لههم  تسههاء س فالماتمهه  أ  هها سهه كرق حهها  يق · البيئههي سههتطيأ بمعوههم شههارات ا
   مايطههة ب ههاس رالتههي ت يههظ هههذ  الشههارا  م هه  اإلحههالق المسههتمظ حههق إدظاي القههرا ال

       بهههههال ههههههرادمس رالمظاكههههه  الت اظيهههههة المتكههههها ظم رالضهههههطرط اال تماحيهههههة لم هههههاظام 
 ·الخالفق رال يظاق
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رلرسههفس فقههد ال   تاهه  النههظ  لتاسههيق مسههتريا  ايات هها بخنهه  االسههتاالي 
 · المظتنهه س رخنهه  سههاحا  العمهه س راضههاء بعهه  الراهه  مهه  اتسههظم راتيههدااء
رم  هذاس فليس  ه اي مطاالم فهي أق التاهر   مهق الم تمه  االسهتاالكي إله  م تمه  

ه كه  إ سهاق تقظيبهارس متراي  يعبس ف اق المستالكيق   عم بتسلرب ايام يطمأ إليه
رلَِم ال؟  فَمْق ذا الذي ال يساظ  إل  اات هاء سهياظم رم ه   كبيهظ حله  مسهااة راسهعة 

 مق اتظ  يتاكم في دظ ة الاظاظم داخله طرا  أيام الس ة؟

إق  خههم اههظرق التههاظيخ االاتيههادي رشههارا  الخمسههة باليههيق ر يههف البليههرق          
رحلهه  ذلههيس فظبمهها  كههرق أمههام  ·م االسههتااليشههخ  الماديههة ت اهها  إلهه   ا ههب  يههاد

مشههكلة ال تسههمأ بههتي اهها  بعههالج مقبههر س فالترسهه  فههي أسههلرب الايههام االسههتاالكي 
 ·ليشم  ال مي  مق شت ه أق يع ِّ  خظاب المايط الايري

بليههرق شههخ  يعيشههرق حلهه   مههط ايههام  4.4فالبيئههة العالميههة ال تسههتطي  إحالههة     
بليهرق شهخ  أر سهكاق العهالم فهي المسهتقب   1.1بالتتكيد المستالكيق الطظبييقس رال 

 ·الذيق لق يق  حددهم حق  ما ية بالييق شخ 

ركههبأ  ياالسههتاالكرمههق  اايههة أخههظاس فهه ق خنهه  مسههتريا  اسههتاالي الم تمهه         
الطمرح المادي في الم تمعا  اتخظا ااتهظاح خيهالي غيهظ حملهيس رلهر أ هه مقبهر  

 ·يكرق هر الخياظ الرايدأخالايارس رم  هذا فقد 

م حلي ها  اههق تفه ذا أظيهد تاناد هها أق يظ هرا كركبههار حهامظار بههالرفظم رال مها س فيتاهه    
الم تميق إل  طبقهة المسهتالكيق أق  تكه  ر ت قه  ر سهتخدم الطااهة رالمهراظد بتسهلرب 
 ·أاظب شباار لرسلرب المتفب  في الدظ ة الرسط  مق السلم االاتيادي العالمي

 !!ار أار : إق غ   المظء يت اسب م  اتشياء التي يطيص أق يدحاا رشت ااختام 
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 (  30اقتصادية )  شهادات
  

   ةقتصاديالا الترهات:  العنوان
نا  :  الرسالة              يجب التعامل مع الترهات باعتبارها ال تلعب دورا  هيِّ

 في االقتصاد.            
 

حلههم االاتيههاد اليههعبة أفضهه  تنسههيظ باسههتخدام كلمهها  بسههيطة تنسههظ منههاهيم   
رمعبِّظم. رينتظ  أق ييف حلماء االاتياد مها ي هظي رينسهظر ه. رأفضه  ههؤالء 

 العلماء يعظفرق ما يادي رب مكا ام إا اح ا. لكق المشاك  تطظأ ح دما:
 .يكر رق حل  حلم بما ياديس لك ام ال يستطيعرق إا اح ا 

 م ياارلرق إا اح ا حل  أي اا .أرال يعلمرقس لك ا 

 .أر يعلمرق أق اقيقة اتمرظ تختلف حما ياارلرق إا اح ا به 
إق مق السا   دار مراظبهة الاقيقهة فهي م ها  االاتيهادس رالتسهاه  ايها  ذلهيس 
حلهه  الههظغم مههق ضههظظ  البههيِّقس أك ههظ بك يههظ فههي االاتيههاد مههق غيههظ  مههق النههظر  

لي ههر أ هه فهي م ها  االاتيهاد يسها  خهدا  المعظفية اتخظا. ره اي سبب  خظ لذ
ال اسس رإا هاحام بر هرد حالاها  ليسه  مر هردم فعليهار ضهمق العمليها  االاتيهادية 

 م  : االدخاظ رالتظاكم راالست ماظ راإل تاج رالت اظم رالتمري .
رح ههدما يههدلي حلمههاء االاتيههاد بتيههظياا  يتبههيق حهها الر أر   ههالر أ اهها غيههظ 

ام إشكالية: ه  كا را حل  خطهت أم كها را يكهذبرق؟ رال تر هد ياياةس  أتظي  اق أم
 ااتماال  أخظاس ظبما باست  اء أ ام كا را مخطئيق إل  اد ماس ركاذبيق إل  اد ما.
هذ  الا ج راتم لةس التي ال ييعب أق   د الك يظ م اا بالظ ر  إله  ت هاظب 

ب واهرظ أمهرظ سهيئة ك يظ مق الدر  في فتظا  حدمس ي بطي أق تساحد في فاهم أسهبا
 ركت اا  يدمس ري بطي أيضار أق تمد ا بالمعظفة الال مة لت  ب اتخطاء.

فلقد كتب الك يظ حق كينية تضلي  ال اس بهالعلمس ركيهف يمكهق أق ييهظرا حله  
الخطت فتظا  طريلةس راضعيق  قهتام فهي ههظاء رخه حبال  رحلهم  ائهف رخظافها  

 ر  هذا المرضر  في م ا  االاتياد.رخدا . لكق م  اتسفس  ادظار ما كأتب ا
ييف فظا سيس ريق في كتابهه: ))كيهف ا تااه  التظهها  العهالم(( ههذا اتمهظ 
رينار ساخظار ره ليار إل  اد ما. رفرص كه  ههذاس ريهنار ذكيهار. رظبمها ي هب التعامه  
م  التظها  باحتباظها فئة خاية في حلم اال تما  رالعلرم السياسيةس فاي ال تلعهب 

 هيِّ ار في االاتياد. درظار 
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ههط  إق ريههنة يههياغة التظههها  االاتيههادية سههالةس رهههي كمهها يههتتي: أرالر: بسِّ
اتمرظ ادظ اإلمكاقس  م بالم. كتق تقر  حل  سبي  الم ا : إذا خيخي ا  ك  شهيء 
م ا ك  شيء فسيتاسهق كه  شهيء  فسيتاسق ك  شيء سظيعار. أر حل  العكس: إذا أمف

حلهه  النتههظم ال م يههة التههي يأههدخ  فياهها الاههظاء إلهه  حقرل هها  أك ههظ فههتك ظ. هههذا يعتمههد
 لتشريشاا.

       رمهههق اتم لهههة اتخهههظا حلههه  تلهههي التظهههها  شهههعاظ إمههها أق تبتكهههظ أر تتراهههف 
حق العم . الذي واظ مؤخظارس فقد كاق هذا ات اهار شائعار فهي كليها  رأاسهام اإلداظم. 

االبتكهاظ البالطهة فهي تاقيهص م يهد رم  أ ه ما مق شخ  حاا  يمكق أق ي كظ أهميهة 
مق اال تا ية رالتقدم االاتيادي بر ه حهامس ف   ها  علهم أيضهار أق التطهرظ كهاق ممك هار 
لقظرق معي ة مق درق ر رد أي ادظا  ابتكاظية باظ م. رات  يرم ا هذاس ال تتراهف 
أغلبيههة الههدر  )االاتيههادا  الرط يههة( رالطالبيههة العومهه  مههق الشههظكا  حههق العمهه  

 تي ة لطياب مرهبة االبتكاظس ب  ت ظي أمرظها حل  ما يظامس رتاقص حيشار كظيمار. 
رلرسف تسبب  هذ  اتم لة رغيظها مق التظها  راتكاذيب في ضظظ ال اد لهس    

حل  المسترييق المادي رالنكظي حل  اد سهراء. فعله  أي اها س  اهق ال  عهيش فهي 
أيضارس بما فياا اتفعا  الخاطئهة رالضهاظم. حالم مق الكلما  فاسبس ب  مق اتفعا  

رالك يههظ مههق تلههي اتفعهها  ال يمكههق إيههالح حراابههه. لقههد حا ي هها الخسههائظ راتضههظاظ 
 بالنع .

ه  الطظيهصس  إق االاتياد يشبه طظيقار رسط الطابةس ايي مق السها   هدار أق تضِّ
 سههلكتهس فع ههدما تسههتديظ كههي تعههرد أدظا ههي يبههدر الطظيههص ركت ههه  نههس الطظيههص الههذي 

 لك ه ال يكرق كذلي.
ههظ لههرٌق ااتيههادي اههائم بذاتهههس اههد يكههرق بههالم العمههصس ريمتههد إلهه   ههرهظ  إق التطي 
الوراهظ أر العمليا  التي ي ظي با اا. رم  اتسفس بدالر مهق التكيهف مه  التطييهظس 
غالبار يتطل  االاتياديرق إله  در  أك هظ تقهدمار رذا   قافها  مختلنهةس رتق يها  أك هظ 

   اهههار رمؤسسههها  أك هههظ  ضههه ارس ريسهههتعيظرق م اههها تنسهههيظا س رح ايهههظ  وظيهههةس تنر
رات  مذاهب فكظيةس ات  إ ام يرا ارق فيما بعد مشهكلة فهي التكيهف مه  الوهظرف 

 الماليةس رهذا ي علام كمق ي تع  فظدتي اذاء للقدم اليسظا.
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 (  32اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصاديكاريكاتوريات :  العنوان
         إن العلم االقتصادي يجتاز اليوم منعطف ا فطن إليه كثير :  الرسالة

 بذلك ن يرفضون اإلذعانييقتصادا هناكمن الناس، َبيَد أن            
 

ا  إق العلم االاتيادي ي تا  اليرم م عطنرا فطق إليه ك يظ مق ال اسس َبيَد أق ك يظر
 م ام ما  الرا يظفضرق اإلذحاق.مق االاتيادييقس رال سيما الماتظفيق 

رمهها بظاهه  الكتههب االاتيههادية الكالسههيكية المتدارلههة تيههف بههال ا  حههاج  نههس 
ال وظيا  اتكاديميةس خال بع  الت يي ا  التي أظيهد لاها أق ت اسهب الهذرص الهداظجس 
ا المسائ  القديمة بلباس  ديد.  ربع  الترسعا  التي ما فتئ  تعالج هامشي را رسطاي ر

ذ ت ش  ات يا  القادمهة مهق االاتيهادييق رالكهرادظ رالمعلمهيق تسهام فهي رهي إ
 إ تاجس رإحادم إ تاج  ماذج ااتيادية تم  ت ار ها رحنا حلياا ال مق.

لههههذاس كتههههب  ههههاي  تههههالي كتابههههه "ضههههد االاتيههههاد"  لترضههههيأ أق الت ويمهههها  
ا ر   بالتتكيههد رالسههلركيا  االاتيههادية فههي اتحههرام القظيبههة القادمههة سههرف تختلههف  ههد ر

ا حل  العلرم اإل سها ية راال تماحيهة اتخهظا  ا م نتار ا هي حليه اليرم رأق ااتيادر حمف
 سيمكق أق يساحد حل  تايئة هذا المستقب س بتقديم رااتظاح تاليال   ذظية  ديدم.
رههههذا يسهههتل م طهههظح الكاظيكهههاترظا  التهههي بأ هههي حلياههها ههههذا العلهههم اتههه  ا،ق  

 قافي راال تماحي للم تم  اإل سا ي.الستيعاب ك  التعقيد ال 
      إق ااتظااههها  ههههذا االاتيهههاد المضهههادس كااتظااههها  أي حلهههم ا تمهههاحي اقيقهههي

ا إال خاظج م اليا  هذا العيظ.  ال يمكق أق تس   إذر
 لماذا يعلق المؤلف م ذ البداية أ ه ضد االاتياد؟ 

للتعلههيم التقليههدي ذلههي تق الكتههاب فههي اقيقتههه  قههد مههق ايههي الشههك  رالمضههمرق 
لمادم االاتيهادس ههذا التعلهيم الهذي يقهرم حله  أ هه حلهم م نيه  حهق العلهرم اإل سها ية 
اتخظاس في ايق أق أية   ئيهة مهق ههذا القبيه  ليسه  ممك هة رال مقبرلهة فهي حلهرم 

كتههاب "ضههد االاتيههاد" كتههاب ااتيههادي فلسههني فكههظي سياسههي ذر  وههظم  اإل سههاق.
       ظيههها  السهههائدم ريهههدحر إلههه  إدخههها  ا،الم اال تماحيهههة إ ماليهههة شهههاملةس ي تقهههد ال و

 مق مخلنا  ات ومة رالنلسنا  ال افذمس في احتباظ التالي  االاتيادي.
فنيهه َحهْظٌ  م مه  لعهدد مهق التعظينها  اتساسهية رال وظيها  المامهةس  وظيههة 

 ماحيهةس الترا ق العامس ر وظية المستالي الظشيدس ر وظية ال مهرس ر وظيهة السهل  ال
 ر وظية البيئةس ر وظية ااتيادية في الطربارية.
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لِّههيس رالاههد اتم هه  للتر يهه   رفيههه مرضههرحا  أخههظا االاتيههاد ال  ئههيس رالكأ
رالتخطهههيط االشهههتظاكيس رمااكهههام السهههرص رالت هههاظم الخاظ يهههةس راضهههايا التلهههري 
           رالسهههههكاق رالنقهههههظ رالعهههههالم ال الهههههيس رالتسهههههييظ الهههههذاتي رالتنهههههار  فهههههي الهههههدخر 

كهههه  ذلههههيس درق أق يامهههه  اسههههتعما  الميههههطلاا  رال مههههاذج  رتكههههافؤ النههههظ .
رالمعادال  رالظسرم البيا يةس ب  راليرظ الكاظيكاترظيةس ريتتي بك يظ مهق الشهراهد 
لعههدد كبيههظ مههق االاتيههادييق رالمنكههظيق: مههاظكسس مههاظكر س بيتلاههايمس سههتظارسس 

 سمييس باظيترس كر  يتس.
إق الكتاب ماارلهة للمسهاهمة فهي الاظكهة اترظربيهةس رههر يهدحر إله  االحتمهاد 
       لهههيس حلههه  المالاوهههة فقهههطس بههه  حلههه  الت ظبهههة  بايهههي يهههتم اال تقههها  مهههق الم هههظد 
   إلههه  الماسهههرسس رضهههظرظم ايهههام الطهههالب بههه  ظاء  يهههاظا  للمعامههه  رالهههرظشس 

بِّه إل  أ ظ السياسهة فهي التاليه  ريدحر إل  ظبط االاتياد بسائظ العلرم اإل سا ية ري 
            رالمؤلههههف يؤكههههد أ ههههه ال يظتههههاح إلهههه  ت ههههاظب العههههالم الظأسههههماليس االاتيههههادي.

رال إلههه  ت ظبهههة االتاهههاد السهههرفيتي )السهههابص(  لكر اههها تههه م حهههق مظكههه م السهههلطا  
ا بمههها يتظتهههب     الظأسهههماليةس رتظكيههه  ال هههاسس رراهههدا  اإل تهههاجس درق االهتمهههام ك يهههظر

 ذلي مق   اظ سيئة.حل  
راد ارا الكتاب إل   ا ب الظسرم البيا ية رالمعهادال  الظياضهية اظابهة ا  تهي 

 حشظم يرظم كاظيكاترظية.
إق اههاظد ضههد االاتيههاد ياههس با تاائههه كت ههه فههظ، مههق االسههتمتا  بمرضههر  

 ااتيادي سياسي فكظي حأظ  في شظيط سي مائي.
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 (  33اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصادي دروس:  العنوان
 لالستنتاجات تقفز أبدا   ال هو: خطاءاأل من مستفاد درس أهم إن:  الرسالة    

 
  يريهرظي  هاي تس فظيهص كهابس شهيكا ر فظيهص را هه 4709 حام في أ ه ياك      
        الم يهههظ رأ  هههاء اللعهههب للبيسهههبر س الهههرط ي الهههدرظي لبطرلهههة الااسهههمة المبهههاظام فهههي
   اترله  القاحهدم يقهف ح هد الهذي  هاي تس فظيهص الحهب فش  التاس س الشرط  ااية في
 فظيههص دفهه  ممهها ال ا يههةس مالمسههة القاحههدم فههي ايههد درق -  يههد شههاب الحههب رهههر -

 باللقهب كابس فظيص فر  إل  اتمظ اللعبة. را تا  هذ  رأحيد  لالحتظا س  اي تس
  .فايلة مباظام بعد
       اللاوهههة  تلهههي م هههذ أ هههه إال ميظكههه س فظيهههد يهههدح  الشهههاب الالحهههب ذلهههي كهههاق     
 مهق  سهاظته الهظغم رحله . اتامص ميظك  رهر  ديد اسم حليه أطلص رفاتهس رات 
 .اللقب أبدار  ذلي  نسه حق يسقط لم المباظامس هذ  بعد ال بيلة ر ارد 
 رالظمهر النظريديهةس  راله ال  فظريهدس سهي مر د يعهظف تقظيبهار  الكه  اليرم بها      
 رأ ه يكتم أ ه يعظفه.  بد ال بنظريد معظفته ي كظ متعلم شخ  رأي. ال  سية
            نسهههيار اهههطس مالهههالر  يهههظ رلهههم البيسهههبر  يلعهههب لهههم مهههالترسس ظربهههظ  ترمهههاس     
   غيههظ مسههتاصس خهه ي بههه رلاههص فظريههدس كاسههم اليههي  ذائهه  أيههبأ اسههمه أق إال

  نسهي لماله  فهي اا هة كهاق ظبمها الهذي - بهايظرق ألف فقد اتامص  ميظك  كخ ي
           تسهههخظ اهههرافي فيهههه اتطنههها  ريط هههي ح ههههس يتاهههدي شهههعظار  - مهههالترس مهههق أك هههظ
 رفاتههس مهق اهظق ربعهد مهاظكس بشظاسهة. ها مه رفاتهس مق حقرد ربعد. مالترس مق
     بتقههديظ ذكههظا  ))سهه ايي ال ا يههة ذكههظا  المئريههة فههي بت  هها رت بههت مههالترس كي هه  م ههد
 بماذا؟ مقاظ ة غيظ م قر  تقديظ رلكق م قر ((. غيظ
     شهههعظاء الظرما سهههية اتههه  ردفعههه  مهههالترس اظتكهههب خسيسهههة  ظيمهههة أي إذقس     
 اكاماها إق اتمهة العويمهةس تلهي إله  اهائال: ))ا وهظ الظ هاء اله  كرلظيهدج أم ها  مق

 ما ق ((. أمظ ما ق  اقار  مق له فيا مالترسس إل  يستمعرق راكماءها
 الهههذيق كههها را لرشهههخا  الظرما سهههية اتاهههالم مهههالترس بهههدد س4979 حهههام فهههي     
 بهالت بؤ اليهاف راتامتهه ااكمتهه راهد خياليهةس ب قة حشظ التاس  القظق إل  ي وظرق
 الم تمه  با ن هاظ رلكهق مليئار بالسهعادم ليس مستقب  ح اا سي تج السكا ية ال يادم بتق

          مهههالترس حلههه  اهههد اهههر   كهههاق ال ديهههدسالقهههظق  أيهههام أر  حشهههية رفهههي. را االلهههه
   .كذلي  وظيته كا   اتا  حل  أر اللذا ((س ))هادم هر ترم  رظماق
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السهتي يا   فهي مه ام الك يهظ ا طلهص الهذيق اتتبها س  الف ارلهه مهالترس لقد  م      
 العيهظ أسهتاذهم فهي  بهرءا  أهميهة حهق مهدافعيق العشهظيقس القظق مق رالسبعي يا 
 . الاالي م ورظ ا مق ت بؤا  مالترس  قيم دحر ا رلكق رباختياظ. الاديي
 يسهتمظ لهم السهكاق فتعهداد. خاطئهة ال برءا  كا   هذ  أق هي الراضاة الاقيقة     
 . البطء شديدم بمعدال  الطذائية المراظد رلم تت ايد ه دسيس بمعد  الت ايد في
. مهالترس ذكظهها التهي حهق مختلنهة تسهباب النقهظاء رلكهق الماسهي اياب  ظبما     
 مهالترس ظكه  ايهي اترظربيهةس القهاظم ركامه  فهي بظيطا يها اها س مما العكس رحل 
 ))ا ضههباطا(( رأواههظرا أطههر س حمههظار  رحاشههرا أفضهه س ال ههاس طعامههار  أكهه  ا تباههههس
 .ترا  مالترس مما أكبظ
 لالسهت تا ا  تقنه  أبهدار  ال ههر: مهالترس أخطهاء مق مستناد أخالاي دظس أهم إق    
    ربهههاظ مس كبيهههظم رلية باهههظرفمسهههؤ إخهههالء كتابهههة درق اديمهههة بيا ههها  حلههه  ب هههاءر 
 . الال م بالتراض  رالتالي تاتهس خط ررض 
 حهق متسهام  لكتب ايارس كاق - القديم الير ا ي المسظاي الكاتب - أق إسخيلرس لر   
  .بالتعالي اتسم الذي است تا ه لع ة بسبب أيابته  بي  بااي
 لل ه س البشهظي. حهدر أ هه إل كهاظ مضهطظار  مهالترس و  س4911 حام رفاته ات    
 اتريهاف فهي أخهف كئيهب شهخ  بت هه ييهنر ه رالمؤلنرق المااضظرق ي ا  رال
 .  رطتم اترياف في أشد مخيف شخ  بت ه أر ادمس
 مظاهة يظتهدرق أا عهة م تقديهه بتق يؤمق مالترس ظبما بامااة كاق كاق ذليس رم    

             ال نهههص فهههي  اايهههة يظر هههه الهههذي الضهههرء أق تبهههيق مهههق رتمههه عام ظؤيهههتام تشهههرش
 .ات اهام في يسظ  اطاظ إال هر ما
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 (  34اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصادي فلسفة:  العنوان
 الحوافز جزء أساس من علم االقتصاد. ويمكن توصيلها إّن :  الرسالة

 في الحياةلمجاالت أخرى             
 

يبههدأ العههدد اتكبههظ مههق كتههب االاتيههاد بهها،تي: حلههم االاتيههاد هههر تر يهه      
المراظد ال ادظم بيق الم افسيق. أر كمها  هاء فهي الكتهب الم ا يهة رالمسهتعملة بك هظم  
إق حلهههم االاتيهههاد ههههر دظاسهههة كينيهههة تاديهههد الم تمههه  لمههها سهههي ت ه ركينيهههة ا تا هههه 

 رالمستنيد مق هذا اال تاج.
تعتبظ هذ  التعظينا  ظائعة رهي بدرق شي ياياة بقهدظ مها يمكهق ال ه م بههس 

مهه  أق باهها حيبههيق مامههيقس اتر  هههر أ ههي لههق تسههتطي  فاههم مع هه  هههاتيق العبههاظتيق      
 إال ح دما تدظس الك يظ مق حلم االاتياد.

 رالعيب ال ا ي هر كر اما س مادردتيق للطاية.
رمية ريتاكم فيااس ات  لر لم  كهق حله  رحهي إق حلم االاتياد يشك  ايات ا الي

بذلي. فاذا العلم يشم  ك  شيءس لكق هذا ال يع ي أ  ا ظ هاالر ر سهاءر  عهيش كخبهظاء 
فههي االاتيههاد أر أق هههرا س المهها  تسههتارذ حلي ههاس رلكههق يع ههي أ ههه ي بطههي التعههظف 

 حل  حلم االاتياد رال منظ مق ذلي.
كهرق السهلري اإل سها ي اهابالر للت بهؤ بهه.  لذا س يتت ظ الك يهظ مهق ال هاس مهق فكهظم

بالتتكيههد سههي حم الطالبيههة أق الرااهه  هههر حههدم القههدظم حلهه  تراعههه. فمههق الممكههق تقبهه  
ر ههرد الظ هه  رالمههظأم مههق ذري الم طههص االاتيههادي السههديد فههي الكتههب الم ا يههةس 

 رلكق ه  مق الممكق أق يكر ا مر رديق في الراا ؟
ر هرد شهيء مها حشهرائي فهي أسهلرب معيشهة ربيظف ال وهظ حهق اقيقهة حهدم 

 ال م س ف ق  رهظ حلم االاتياد هر اتبا  السلري اإل سا ي ت ماط معي ة متراعة.
فع دما ي خن  سعظ م تج مق الم ت ا  م الرس يميه  ال هاس حهادم لشهظاء الم يهد 
م ه. رال يد  ذلي حل  أي شيء مدهش أر ييعب فامهس رم  ذلي فقهد يهظا بعه  

 لي ليس سرا هظاء حلمي.ال اس أق ذ
فاذا دي يس هيلي لم يكق مقت عار بنرائد حلهم االاتيهاد ككه س إذ كتهب فهي سهيظته 
الذاتية: لقد اظظ  أ ه فهي اهيق تعطيهي ال وظيهة االاتيهادية ظؤا ايمهة لمها ياهديس 
      ف  اههها  هههادظار مههها تعكهههس اراحهههد راضهههاة تداء الاكرمهههةس تق السهههلري االاتيهههادي 

 م ،خظس ريختلف مق درلة تخظا.اد يتطيظ مق حا
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لم يكق هيلي م ح ار بقدظ ما أوقس فقد كا   النكظم اتساسية التي يعتمهد حلياها 
أق السلري االاتيادي يتطيظ مهق حهام ،خهظ ريختلهف بهيق الهدر س رههر اتمهظ الهذي    

 ال ييعب فامه حل  خبظاء االاتياد.
( فههي كلمهها  مختيههظم: كتههب سههتينق ال دسههبيظج فههي كتابههه )فيلسههرف االاتيههاد

 ال اس تست يب للاراف .
إق حلههم االاتيههاد فههي  ههذرظ  هههر دظاسههة الاههراف س كيههف يايهه  ال ههاس حلهه       
ما يظيدرق أر ما ياتا رقس ال سيما ح دما يكرق أ اس  خظرق يظيدرق الشهيء ذاتههس 
أر ياتا ر ههه  راالاتيههاديرق يابههرق الاههراف س يابههرق أق يالمههرا باهها رأق ي نههذرها 

       رمهههق أك هههظ اتم لهههة رضهههراار فيمههها يخههه  الاهههراف  مههها  هههاء ريهههنه  يدظسهههرها.ر
     فيمههها سهههبصس فع هههدما يههه خن  سهههعظ م هههتج معهههيق  ميههه  إلههه  شهههظاء الم يهههد م هههه. 

 لاذ  القاحدمس َبْيَد أ اا ليس  بالك يظم.  ربالطب  ه اي است  اءا  
ظ ؟ يتقيد غالبيهة سؤا  مام: لماذا  شتظي الك يظ مق شيء ما ح دما ي خن  سع

ال اس بمسترا دخرلام رما يستطيعرق إ نااهس ربسبب هذا التقيد  ادد مها   نقهه حله  
 أساس الضظرظم رالظغبة.

د كينيهة إ نهاص  قرد ها.  أما االق فقد ااق الرا  لم ااشة لط  بسيط؟  ما الذي يادِّ
ههذ   لماذا  نض  بعه  اتشهياء حله  غيظهها؟  اهد تكهرق إ ابهة بعه  اتفهظاد حله 

اتسئلة: الاا ة. لكق ه اي شيء  خظ يادد كينية إ ناص أمرال ها رههر الهذرصس أذراا ها 
 الشخيية.

    أسههظم 9000فنههي دظاسههة إايههائية حلهه  حي ههة مههق اتسههظ حههددها أك ههظ مههق 
 تبيق أ ام ي نقرق حل  رسائ  التظفيه أك ظ مق إ نااام حل  متكلام.

س ف   ها مهها  ل ها  اتهاج إلهه  اإل ا بهة حلهه  السهؤا : لمهاذا   نههص أمرال ها باههذ  رَبْعهدأ
الطظيقة؟. اد يبدر ذلي تافاار رلكق شط  ههذا اتمهظ بها  العهدد مهق خبهظاء االاتيهاد. 
فلقههد اهتمههرا بقههدظ اإلشههبا  أر الم نعههة التههي يتايهه  حلياهها اتفههظاد مههق اسههتاالي 

اها رق  راد احتقد بعضام أ ه مق الممكهق ايهاس ذلهي. لكهق الاقيقهة تقهر  إق اتشياء.
ت اا  الم نعة الادية ال ي طبص حله  كه  شهيء. فمهق اتمهرظ الممتعهة التهي يكشهناا 

 حلم االاتيادس التنكيظ في است  اءا  لك  ااحدم.
ختامههار يمكههق القههر  إق النكههظم اتساسههية هههي أق الاههراف   هه ء أسههاس مههق حلههم 

 االاتياد. ريمكق ترييلاا لم اال  أخظا في الايام...
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 (  35اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصادي دولنة:  العنوان
 أصبح من الصعب ترسيم حدود االقتصاد الوطني فهناك تشابك :  الرسالة

 هائل بين االقتصاد            
 

      إق مهههق الهههال م فهههي الهههدر  العظبيهههة أق تهههتم حمليهههة كبيهههظم إلحهههادم يهههياغة    
ههه  حلههه  الت ميهههة البشهههظية.             ق  المعلرمههها  رالمعظفهههةذلهههي ت درظ الدرلهههةس بايهههي تظك 

ال تعتظفهههاق باهههدرد سياسهههية سهههيادية للدرلهههةس فالسهههمة اتساسهههية لالاتيهههاد الهههدرلي 
المعايههظ هههي درل ههة االاتيههاد أي أ ههه أيههبأ مههق اليههعب تظسههيم اههدرد االاتيههاد 
الرط ي فا اي تشابي هائ  بيق االاتيادس خاية رمعوم السل  المظكبة ت تج م ه أم 

ريتهرا ا مه  ههذ  مها أطلهص حليهه حرلمهة اتسهراص التهي أيهبا    اطص شهت .في م
 متشابكة إل  اد كبيظ.

  لقههد كههاق  دم سههميي يههؤمق بههتق العههادا  التههي أ شههتتاا الظأسههمالية سههرف ت تشههظ 
 مهاظكس يههؤمق   ركهاق كهاظ إله  بقها  اتظ  بسهبب تنرااها فهي إي هاد  هظرم اتمهم.

د العالم  في سرص رااد كبيظس بعد أق تهدي السهل  المتدارلهة بتق الظأسمالية سرف ترا 
راد تبعاما في هذا اإليماق راليقهيق مئها  به  ر الف مهق أسهاتذم  في الت اظم الدرلية.

     االاتيههههاد رأ يههههاظ رتالميههههذ العلههههرم اال تماحيههههة طههههرا  القههههظق التاسهههه  حشههههظ 
 رال يف اتر  مق القظق العشظيق.

      ي النكههههظ السياسههههي راال تمههههاحيس ريهههاظ هههههؤالء يم لههههرق تيههههاظار حظيضهههار فهههه
فكظم أق الظأسمالية اهادظم   رذلي بط  ال وظ حق مرانام مق الظأسمالية.فقد ياظ

   رإ مهها أيههبا   حلهه  الترايههد االاتيههادي للعههالم كلهههس لههيس م ههظد  وههظم حلميههةس
أ ه َبْيَد   رحار مق االحتقاد الت بئي بما ي علاا لدا الك يظيق في يف رااد م  اليقيق.

اتههه  أ يهههاظ مدظسهههة سهههرص رااهههد اتمهههي فهههي كركهههب اتظ س بتهههت يظ رضهههطط 
الظأسمالية لم يدظ بخيالام المهدا المهذه  الهذي تتاقهص بهه ت بهؤاتام ر اهق فهي أرائه  
القظق الرااد رالعشهظيق. فالسهلعة يهاظ  لاها اهرم ح يبهة راهدظم فظيهدم حله  ال نهاذ 

 ال قرب اليطيظم.حبظ الادردس راختظاص اتسراظس راال تشاظ ات  في 
رمق ال ااية العلمية ال  ستطي  أق  تادي حهق كركهب ااتيهادي أظضهي رااهد 
بعدس فال ي ا  ه اي تعدد في ال وم االاتيهاديةس اته  بعهد ا ايهاظ االشهتظاكية ك وهام 

 م افس رم اا  للظأسمالية.
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فا ههاي تكههتال  تتيههاظ  اههر  االمتيهها ا  داخهه  رخههاظج  طاااتاهها السياسههية 
ره ههاي اههدرد  دية برسههائ  ال يظضهه  ح اهها أسههاتذم االاتيههاد الظأسههمالي.راالاتيهها

ش ك يهههظار     ك يهههظم بهههيق اتمهههم راتاهههاليم رال قافههها  ت ههه د االاتيهههاد العهههالمي رتشهههر 
 د .يرظم ترا  

فعلهه  المسههترا االاتيههادي ه ههاي حرلمههة أر كركبههة للسههل س رلكههق ه ههاي حمليههة 
        يتظتهههب حليهههه تضهههاحف الاظمهههاق  مرا  هههة إلحهههادم إ تهههاج النقهههظ رال هههظرم رههههر مههها

رحل  المسترا االتياليس أد   رظم التق ية المعايهظم  في م اطص ك يظم مق العالم.
               رحلهههههه  المسههههههترا السياسههههههيس إلهههههه   عهههههه  العههههههالم اظيههههههة اتيههههههالية يههههههطيظم.
 يتادي بع  السياسييق حق  وام حالمي  ديد.
        بهههة االاتيهههادية حمليهههة إي ابيهههةسفهههي وههه  ههههذا كلههههس ال يمكهههق أق تكهههرق الكرك

 ب  هي بتت يظ الظأسمالية حملية اافلة بالترتظا  رالت ااضا .
مهههق ههههذا الم طلهههصس يمك  ههها أق  هههظا حمليهههة ترسههه  م ههها  الاظكهههة للمهههراظد 
      االاتيههادية الماديهههةس رالتههي تهههؤدي إلههه  ت مههيط مت ايهههد لشههظرط المبهههادال  الدرليهههة 
           أي اظكهههههة السهههههل س الت هههههاظم السهههههلعيةس راظكهههههة التق يهههههةس راظكهههههة ظأس المههههها س 

 أي ت اظم االئتماق الدرلي.
      يقهههر  د.مايهههي مسهههعد فهههي كتابهههه" وهههاهظم العرلمهههة": لقهههد خلهههط االاتيهههاديرق 
بههيق الرط يههة االاتيههادية رفكههظم أفههر  ال  حهها  الرط يههةس ممهها أدا باههم إلهه  الت بههؤ 

    لمدظسهههة الرط يهههة حمرمهههارس رفهههي م ههها  االاتيهههاد بيهههنة خايهههة. ب اايهههة حيهههظ ا
المسههتريا  كهه  ربههد  لاههم الكركبههة االاتيههادية  قيضههار للرط يههة االاتيههادية حلهه  

 بال سبة لك  اتمم رالشعرب.
    رالرااههه س أق  بهههرءم اضهههماال  الرط يهههة اهههد واهههظ  م هههذ بدايهههة الخمسهههي يا . 

 ت ايد هي التتكيهد المضهاحف حله  الرط يهة رم  ذلي فالواهظم الراضاة حل   ار م
 رحل  سلطة الدرلة الرط ية رسيادتاا.

لقهههد اظتبطههه  الرط يهههة االاتيهههادية فهههي الماضهههي باسهههتخدام اتدرا  اإلداظيهههة 
رالسياسههية لتاقيههص الميههالأ االاتيههادية الرط يههة. رأهههم هههذ  اتدرا  هههي سياسههة 

ظرا  الطبيعيههةس راإل ههظاءا  لامايههة الت اظيههةس رضههماق السههيادم الرط يههة حلهه  ال هه
 التقليدية الخاية باالست ماظا  ات  بية ر ق  التق ية. 

إ ههه مههق غيههظ الممكههق ترويههف هههذ  اتدرا  راإل ههظاءا  التههي م لهه  الشههك  
اتساسي للرط ية االاتيادية في حقدي الستي يا  رالسبعي يا  إال إذا ظغبه  الدرلهة 

 ر أمظ  ب  أ ه يضظ أك ظ مما ي ن .في ح    نساا حق االاتياد العالميس ره
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إق الرط ية االاتيادية يمكق أق تضما  في الوظرف ال ديدم لل وهام العهالميس 
رخيريههار  ا بههه االاتيههاديس إال إذا اسههتطاح  اتمههم رالههدر  الرط يههة أق تر ههد 
أشههكاالر  ديههدم لتعوههيم ميههالااا االاتيههادية. رهههذا هههر التاههدي الههذي يرا ههه العههالم 

ف رهظ الرط ية االاتيادية يمكق أق يسهتمظ  مرمارس رالرطق العظبي خاية.ال الي ح
 ات  في الطرظ ال ديد لتطرظ االاتياد الكركبي المعرلم.

               رلكههههههق: كيههههههف تهههههه  أ اتمههههههمس رخيريههههههار حالم هههههها العظبههههههي راإلسههههههالمي 
 في تاسيق مراعاا التر يعي في إطاظ حملية العرلمة االاتيادية؟ 

لم افسهة التر يعيهة ههر التسهابص اهر  الايهر  حله  فهظ  أفضه  إق  رهظ ا
ي لنظ  ال مر الاقيقي لالاتياد الرط ي ههر البشهظ  لل مر االاتيادي رالقلب الماظ 

 مق  اايةس رالتق ية مق  ااية أخظا.
رمههق  ههمس في بطههي رضهه  اسههتظاتي يا   مههر رتطههرظ  ديههة فههي العههالم العظبههيس 

فسهية رإ تا يهة اتمهم ايهة البشهظيةس فهالنراظص بهيق ت تظتك اق أساسار حله  مناهرم الت م
رمعههدال  تطرظههها تتنههص مهه  النههراظص فههي المسههتريا  المتاققههة للتعلههيم راليههاة 

 رتدظيب رت ويم القرا العاملة.
االاتيهادي  هإق الرطق العظبي ياتهاج بيهرظم ااسهمة مهق أ ه  تهتميق مسهتقبل

يهاظ  معوهم الهدر  العظبيهةس ايهي  رالسياسي إله  التظكيه  حله  الت ميهة البشهظية.
رخيريار اتا  غ  س مق بيق أا  در  العالم إ  ا ار في مؤشظا  التعليم راليهاة 
رالاقرص اإل سا ية للسكاقس كما يواظ برضرح مهق تقهاظيظ الت ميهة البشهظية السه رية 

 الدرلية.
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 (  36اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصادي حقائق:  العنوان
      إن حقائق مهمة ستسود مستقبلنا لتحيل يأس المتشائمين :  الرسالة

 إلى أمل باسم للغد            
 

    لقههد أيههبا  البشههظية ا،ق حلهه  بي  ههة ردظايههة بالكينيههة التههي ت ههتج باهها الههرافظ  
مق الطعامس ربالكينية التي تاهظظ باها ال هاس مهق خهرف ال هر  رحهبء مها يتاملهرق 

 راتمظا  رالشقاء.مق أ قا  السقام 

  إق اقههائص مامههة ستسههرد مسههتقبل ا لتايهه  يههتس المتشههائميق إلهه  أمهه  باسههم للطههدس 
فقد ماظس ا فعالر طظارا ست يد مق ظيهيد اس رميهادظ كركب ها المت رحهة أك هظ ممها اهد 
 تراعه  رلذلي س تالف  في المستقب  الم احا  في السل  براسهطة ترسهي  ميهادظ ا 

 ات ا بمراد أخظاس اب  أق تؤدي ال دظم إل  الم احة.الااليةس رتبدي  اا 
راههد تبههدد  المخههارف المالتسههية لتبكيههظ الم احههة اإل سهها ية بههال رظا  اليهه احية      

ق حل  أهبهة الخهظرج رالت اظية التي اد   م ذ اظ يق مضياس فتيبا  ال ظاحة ا،
 االحتباطي حل  الاو رالمراسم المتطيظم.مق االحتماد 
اإل تههاج المسههتقب  للطعههام راسههتاالكه الاكههيم يامهه   مههاالر مدهشههة  رلههذلي فهه ق
  تاناد ا.
  رمق أ   الرير  إل  ذلي ال بد مق:  
 ( تاسيق ك  مق ارم رمدا  ظاحة رخيربة اقرل ا رأظاضي ا ال ظاحية.4
 ( ييا ة أكبظ  ييب مق ماير  ال ظاحة لالستطال  اإل سا ي بالتطلب 2
 رالطنيليا .حل  اتمظا     
 ( تظبية  باتا  رايرا ا  را تقائاا للت مية ال ظاحية.1
 ( اال تقا  بالتدظيج مق  ظاحت ا الاالية المعتمدم حل  التظبة إل  أخظا  ديدم 1
 أك ظ كناية ركناءم.    

              إق اإل سهههههاق اليهههههرم فهههههي خشهههههية رالهههههص حلههههه  ميهههههيظ س فاالحتقهههههاد الشهههههائ  
     راد غذائيهههة لهههق يكنهههي حهههدد السهههكاق ا،خهههذ فهههي اال ديهههاد أق مههها فهههي العهههالم مهههق مههه

 بيرظم مخينة.
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بيههد أق اتباههاي رالدظاسهها  رالتقههاظيظ العالميههة تؤكههد حلهه  مسههتقب  مشههظص  
لتاسيق ايام اإل سهاق ررفهظم الطعهام رسهظحة  مهر س إق م ها  الباهي العلمهي يتسه  

ياتهاج إلياها بطظيقهة أك هظ باطظادس رذلي سيؤدي باإل ساق إله  يه   اتطعمهة التهي 
كنههاءم رفاحليههة إلهه   ا ههب االسههتنادم مههق ال بهها  ب ظاحتاههاس رمههق الباههاظ باسههتطال  

  خيظاتااس راكتشاف ك  ميدظ غذائي يمكق أق ير د في حالم ا.
رح ههدما  قههرم بههذلي يمكههق أق ييههبأ العههالم   ههة أبعههد ممهها تتطلهه  إلياهها  مال ههاس      

  ا بالرفظم أبعد مق أرس  خياالت ا.ريمكق أق يكرق مستقبل ا مليئر 
رأك ظ ما  اتاج إليه لتتميق مستقبل اس رل ضمق للعالم السالمس رالظخاء لإل سهاقس      

               ههههههر حهههههدد مسهههههتمظ مهههههق حقهههههر  اسههههه ة التهههههدظيب رفهههههرص المترسهههههطس تسهههههتطي  
 ا  المشكال  ايق رارحااس إق لم تستط  تقديم الالر  الراائية لاا.
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 (  30اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصادي حضارة:  العنوان
 بيئيةسكانية و من الواضح أن حضارتنا، تواجه مخاطر :  الرسالة

            
إق إادا المشكال  العالمية اتك ظ إلاااا حل  المدا الطري  بيئيا را تماحياس 

 هي مشكلة اال ن اظ السكا يس الذي يسبب   ينا شديدا لمراظد الكركب. 
  لقهد اسهتطظص الريهر  إله  حهدد سهكاق العهالم مها يقهاظب البليهرقس رالهذي اهدي

س حدم مالييق مق السه يق. راهد أضهيف بليهرق  خهظ بعهد اهظق رااهد فقهط. 4910حام 
بالييق. رفهي العشهظيق  1إل   4791رتضاحف حدد السكاق مظم أخظا بالر  حام 
       بليههرق. رفههي كهه  حههام  ضههيف 1.9حامهها التههي تلهه س اظتنهه  حههدد سههكاق العههالم إلهه  

 مالييق شخ   خظ إل  الكركب.  7
     ظ السههكا يس الههذي لههم يسههبص لههه م يهه س ينههظ  ضههططا هههائال إق هههذا اال ن هها

حل  مراظد الطذاء رال وام البيئي رالت ر  الايريس راسب معاد مظاابة االهة العهالم 
 مليرق طق/العام.  400إل   4779ري  ييد السمي في العالم حام 

بليههرق  4.9ربالم هه  فهه ق اإل تههاج العههالمي مههق الابههرب ريهه  إلهه  القمههة ح ههد 
ق/العهام. كمها تعهاد  مسهااة الطابها  الم الههة كليها مسهااة اهاظم الراليها  المتاههدم. ط

        ريع هههي ههههذا تهههرافظ أظا  أاههه  ل ظاحهههة اتغذيهههة رالقضهههاء حلههه  أيههه اف كاملهههة
   مههق ال باتهها  رالايرا هها س ريقههدظ بعهه  حلمههاء اتايههاء أ  هها اههد  نقههد مليههرق يهه ف 

    ف حلههه  اتظ س باهههدرد م تيهههف فهههي  اايهههة القهههظقس راهههرالي ظبههه  كههه  اتيههه ا
 القظق الاادي رالعشظيق.

رلذا س يؤكد حالم اتاياء ظربظ  كيتسس أ ه كا   ه اي تاظيخيا  الي مر ها  
مههق اال ن ههاظا  السههكا يةس تظافقهه  كلاهها مهه  إدخهها  حلههم رتق يههة  ديههديق: لقههد بههدأ 

اسههتخدام اال ن ههاظ السههكا ي اتر  م ههذ اههرالي مليههرق سهه ةس ح ههدما اكتشههف البشههظ 
ماليههيق.  1ا،ال س ممهها أطلههص  يههادم فههي سههكاق العههالم مههق بضهه  مئهها  ا،الف إلهه  

 الف سهه ة مضهه  مهه  اكتشههاف ال ظاحههةس  40رأتهه  ال ههرظم ال ا يههة التههي بههدأ  م ههذ 
رتد يق الايرا ا  رال باتا س رفي هذا الراه   مها السهكاق مائهة ضهعف إله  اهرالي 

              الههههي م ههههذ حههههدم مئهههها  مههههق السهههه يق مليههههرق. ربههههدأ اال ن ههههاظ السههههكا ي ال  100
 م  ال رظم الي احية.

رالسههؤا  هههر: ههه  يسههتطي  العههالم االسههتمظاظ فههي إطعههام سههكا هس بي مهها يسههتمظ 
 حددهم في الت ايد بمعدال  سظيعة؟
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إق هههذ  ال يههادم الاائلههة فههي حههدد السههكاق اههد ت تاههي فههي يههرم مههاس رتقههدظ اتمههم 
    رإلهه  4777باليههيق حههام  9سههيتباطت تههدظي ياس لييهه  إلهه  المتاههدم أق حههدد السههكاق 

          س2014باليههههههيق حههههههام  7س ر2021باليههههههيق حههههههام  9س ر2044باليههههههيق حههههههام  9
             بلير ههههها  42س راههههد يسههههتقظ فهههههي ال اايههههة ح ههههد اههههرالي 2094باليههههيق حههههام  40ر

 في القظق الاادي رالعشظيق.
ل ههر  يههنظس ترا ههه مخههاطظ بيئيههة رمهق الراضههأ أق اضههاظت اس التههي هههي مهق ا

ضههخمة اتهه  القههظق الاههادي رالعشههظيقس راههد تضههطظ الههدر  التههي اارمهه  تاظيخيهها 
 التعارق م  بعضاا إل  مرا اة هذ  القضايا العالمية رالتعارق معا بشت اا.

لقد كا   الاضاظم  عمة حل  اإل سا يةس ر قمة حلياا في الرا  ذاته. لقهد حشه ا 
يخ الر رد البشظي حل  شك  ابائ  يطيظم ربدائية رمت رلهةس في المائة مق تاظ 77

 تدحم ااتياديا اهرالي خمسهيق شخيها أر مها يقهاظب ذلهيس )لقهد أواهظ  الدظاسها  
       أق القبيلههة ح ههدما تترسهه  إلهه  مهها بعههد هههذا الههظام تقظيبههاس ف  اهها ال تسههتطي  إطعههام 

        مههه  ههههذ  القبائههه  كههه  أحضهههائاا اإلضهههافييق ردحماهههمس رلهههذا فاهههي ت قسهههم(. إق مههها 
مهه  بعضههاا كههاق ال قافههة: مههق طقههرس رحههادا  رلطههة اههدم  الامايههة رالههدحم مههق 
اتيدااء راتااظب. لقد دحم  الاكايا راتساطيظ البطرليةس التي كا   تق  اهر  
مرااد ال اظ القديمةس الظرابط ضهمق القبيلهة. راهد أحطا ها ههذاس أيضهاس الت هر  الاهالي 

اء الط ية ،الف اللطها  راتديهاق رالطقهرس المر هردم ا،ق. رلكهق للبشظية رالنسينس
ال قافههة كا هه  لع ههة أيضههاس لقههد اههرا حههدد مههق هههذ  اتسههاطيظ حقيههدم )) اههق(( ضههد 
 ))هم((س التي سبب  م افسا  ح ينة راظربا ابلية بيق  قافا  اتارام الظا  هذ .

فههي القههظق الاههادي رمهه  ذلههيس فهه ق ال ههرظا  العلميههة الااليههة تطلههص اههرا سههتبدأ 
  ألههف حههامس فههي الاههد مههق العرامهه  التههي اافوهه   400رالعشههظيق رتر  مههظم م ههذ 

حل  هذا التشت  العويم. فاالت اها  القديمهة رالمظك يهة التهي فظضه  ههذا التشهت  
  تتالشهه  تههدظي ياس ر ههظا هههذا الميهه   اههر اضههاظم كركبيههة حلهه   باهها  حديههدم: 

    در  ر مهههر الطبقهههة الرسهههط  فهههي العهههالمس يهههعرد االاتيهههاد العهههالميس رتقاقهههظ الههه
 رتطريظ لطة حالمية مشتظكةس ربظر   قافة حالمية.

رتتم   العقبة الظئيسة أمام اضاظم كركبية في اقيقة راضهاةس ههي أق السهلطة 
السياسههية هههي فههي يههد اكرمهها  أر أمههم غيههرظم. رمههق الراضههأ أ  هها  عههيش فههي اقبههة 

م سيسهتمظ لمعوهم القهظق الاهادي رالعشهظيق. اتمم. راتك ظ مق ذليس ف ق اكهم اتمه
رم  ذلي ف اق   س  أايا ا أق الدرلة واهظم ادي ة  سهبيا حله  المسهظح التهاظيخيس 
          راهههد  هههاء  بشهههك  ظئهههيس فهههي أحقابهههه ال هههرظم اليههه احية ريهههعرد الظأسهههمالية. 

 إق الدرلة ليس  فكظم خالدم.
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 (  38)  شهادات
  

   ةاقتصادي مقاييس:  العنوان
 قتصاد المستقبل هو حقا  أصعب جوهريا  إن قياس ا:  الرسالة

 من قياس اقتصاد الماضي            
 

احتد ا ك يظار حل  معاييظ القياس المختلنة التهي  سهتعملاا حله   اهر شهائ  اته  
إ  ا  ادظار ما  تراف للتنكيظ فهي يهالايتاا لعهالم اليهرم أر فهي تاظيخاها. فلهدي ا تخمهة 

 لقياس ك   ااية مق  رااي الايام. حل  أق الرض  لم يكق هكذا دائمار. مق اتظاام
ظ  بهبطء س ركه  تاسهيق  إق اياسا  ال مق رالمسافة التي  سهتعملاا اليهرم تطهر 
را ه في الطالب مقارمهة ممهق لاهم ميهلاة مكتسهبة فهي المقهاييس المتلرفهة. راله مق 

ظ الميهظيرق رااهدم مهق أرا ئه  رسهائ  القيهاس ال ا اهة َمَ    يد حل  ذلي. فقهد طهر 
ح دما خطظ لام أق يستعملرا و   الشمس لقيهاس مهظرظ اله مق. ركا ه  ال تي هة أر  
ساحة شمسية بسيطة. ربم طص يهدحر إله  اإلح هاب س ظغهم أ هه فهي غيهظ مرضهعه س 
رضعرا حالما  الساحة حل  مسهافا  متسهارية مهق بعضهاا الهبع . ر اهق  عهظف 

  ذا  أطرا  غيظ متسارية س تختلهف اسهب اخهتالف ا،ق أق هذا أ تج بالنع  ساحا
د ال هههاس          فيهههر  السههه ة. لكهههق س ر وهههظار لعهههدم ر هههرد رسهههائ  ايهههاس بديلهههة س تعهههر 

 حل  االحتماد حل  هذ  ا،ال  الشاذم إل  اد ما س راات عرا بداتاا.
بعههد اههرالي خمسههمائة سهه ة مههق إ شههاء أر  سههاحة شمسههية س اختههظ  الميههظيرق 
الساحة المائية. راد ف   الي  ا  الماهظم ح هدما اكتشهنرا أق سهاحتام المائيهة ال ديهدم 
   لههم تههد  حلهه   نههس الراهه  كالسههاحا  الشمسههية. فافتظضههرا أق السههاحا  الشمسههية 

      را راتهههار طهههريالر بماهههارال التهههي ول ههه  تأسهههتعم  م هههذ اهههظرق كا ههه  دايقهههة س فيهههظف
 غيظ م دية لب اء ساحة مائية غيظ دايقة تمامار كالساحة الشمسية.

إ  ا ح دما  را ه مرانار  ديدار ف   ا  قي مه اسب أاد مقاييس خبظت ا. ر اهق ا،ق 
ههة رااتيههادية هائلههة. رمهه  ذلههي س فهه اق معتههادرق حلهه  اسههتعما   رسههط  ههرظم تق ي 

ظ  العهههالم  اهههر العيهههظ اليههه احيالمقهههاييس االاتيهههادية       راال تماحيهههة التهههي طهههر 
ات  إ  ا ال ما  تراف ل نكظ بتق المقاييس القديمة للتقدم راال اال  س رال  هاح رالنشه   
 خههذ  فههي فقههداق فائههدتاا بسههظحة. فههالك يظ مههق الاسههتيظيا االاتيههادية التههي أيههبا  

ي ية العمه  يمكهق أق  ع رهها خلني ة مترايهلة لم ااشهة السياسهة الاكرميهة أر اسهتظات
 حل  حدم داة مقاييس ا االاتيادية رحدم حالاتاا بالمرضر .
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ريبهههدر أق النائهههدم المت ااضهههة لاهههذ  المقهههاييس ههههي أاهههد اتسهههباب التهههي  علههه  
العديههديق مههق ااتيههاديي ا ال يههديق مخطئههيق س إلهه  هههذا الاههد س بشههتق ات هها  االاتيههاد 

   بعة أر ال ما يههة اتخيههظم مههق حقههد ال ما ي هها  س بههالنتظم اتخيههظم. فنههي اتحههرام السهه
كا   التكا ها  ال مطيهة االاتيهادية المر راهة كمها يلهي: ))  اهق م دهشهرق مهق اهرم 
االاتياد في هذا الظب  مق السه ة لك  ها  تراه  بهتق الظبه  ال ها ي أضهعف رأق ياهدي 

مهق كه  م بهظ  الظكرد االاتيادي بعد أظبعة أر خمسة أظبا  ((. ركلما  كاهذ  در  ْ 
خال  تلي النتظم. رمشكلة هذ  التكا ا  القياسية أ اها كا ه  مطلرطهة لنتهظم طريلهة س 
ظغهم كر اها كالسهاحة المترانهة التهي تكهرق يهاياة مهظتيق فهي اليهرم س فقهد ريههن  
الراا  في تلي اللاوة. رما تواظ  هذ  التكا ا  الناشلة هر أ ه ات  ال اس ال يهديق 

 ح دما يكرق حليام أق يستعملرا معلرما  ظديئة.ييدظرق  داءا  ظديئة 
إق اياس المعظفهة س رههي الظأسهما  اتسهاس فهي ااتيهاد المعلرمها  س أيهعب 
   بك يههظ مههق ايههاس ال ههظرم الماديههة رالمر ههردا  الاقيقيههة التههي كا هه  تسههيطظ سههابقار 
مهم حل  النكظ االاتيادي. رح دما يتضأ أق اليرم مختلف فعالر حق اتمس س ف ق ات
اد تضطظ س ليس فقط إل  تطييظ الطظيقة التي تقيس باها ااتيهادياتاا به  إله  تعهدي  
طمرااتاا لت ويماا رضبطاا أيضار. رإذا تبيق أق ايهاس االاتيهاد المسهتقب  ههر اقهار 
   أيههعب  رهظيههار مههق ايههاس ااتيههاد الماضههي س فقههد تضههطظ الاكرمهها  أق تتخلهه  

         التههههي اكتسههههبتاا خههههال  مئهههها  حههههق الك يههههظ مههههق سههههلطا  التخطههههيط رالسههههيطظم
 اتحرام العديدم الماضية.

إذق ه  ي ب أق يكرق ه اي احتماد أا  حل  المقاييس التقليدية كتظاام الت هاظم 
رالمي ا ية التقليدية س راحتماد أك ظ حل  اإل ناص حل  الباهي رالت ميهة س رحله  مهدا 

ة لشهظكا  الخدمهة  رالتطييهظا  االست ماظ في الخاظج ر سبة الي احا  حالية التق يه
فهههي الب يهههة اليههه احية رتاهههظي القهههرا العاملهههة س رإ تا يهههة العمههها  رظأس المههها  س 

ظم بطظيقة  ديدم.  رمساهمة المشاظي  المطر 
إذ ح ههدما تتطلطهه  السههرص العالميههة فههي  ميهه  أ اههاء الكههظم اتظضههية س سههينام 

ال تسهتطي  أق تهتاكم كليهار راضعر السياسة مق الدر  المختلنة بت ه ات  أاهرا درلهة 
في مييظها س ب  ستضطظ بيرظم مت ايدم إل  التعارق في اضهايا ااتيهادية كا ه  

حله  إحهادم قظيبار. رهذا س باد ذاتهه س سهي بظ تعتبظها بت اا اهتماما  رط ية خاية ت
     فاههه  الرسهههائ  التهههي تقهههيس باههها ااتيهههادياتاا الرط يهههة س راهههد تسهههت يب باماسهههة 

 ل م  بيا ا  أك ظ مع   حق االاتياد العالمي. ب اد درلي  شط
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 (  39اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصادي قعقعة:  العنوان
 إن التنمية في عصر العالمية الجديدة ستكون غير متكافئة :  الرسالة

لة في البلدان ذاتها              ألسباب متأصِّ
 

ظ كيههف يمكههق لل مههر االاتيههادي أق ياههدي فههي ال  ههرب  مههق اليههعب أق  تيههرف
درق ت اظم راسعة رتباد  ف هيس رتعهارق مه  الشهما  الط هيس ربالم ه  فه ق مهق النقيظ 

ا أكبهظ درق التعهارق العهاد   اليعب أق  تخيف  كيف يمكق للشما  الط ي أق ياقَص أم ر
ف ذلهيس فمع ها  العهردم إله  االهة رالم يف م  ال  رب النقيظس أما إق  تيهرظ خهال

 أشد مق الع لة رمق اليظا  بيق الدر س رمق النرض  الدرلية.
ها مهها تهؤدي إله   يهادم الا ههظم مهق ال  هرب إله  الشههما س  إق  اهرد الت ميهة غالبر
     رالسههبب فههي ذلههي هههر أق الميك ههة ر يههادم الكنههاءم المطلربههة ل يههادم اإل تههاج سههتع ي 

ا كبيهههظم مهههق ا ههها أق أحهههدادر ههها  سهههينقدرق حملاهههمس رباظتنههها  البطالهههة سهههيظتن  أيضر مف      لعأ
حدد ال اس الذيق يسعرق إل  إي اد مل ت لام في مكاق  خظس راد تسهتمظ ههذ  العمليهة 

 حل  مدا حدم حقرد  تق الت مية تكرق تدظي يفة ات  في أاسق الوظرف.
هها مههق البشههظ فههي العههالم  90رمههق المقههدظ أق أك ههظ مههق  هها هههم فههي االههة ملير ر االير

هها كههاق دافعاههم إلهه  مطههادظم أرطهها ام هههر الاههظ       ب سراظكههةس رهههذا الههظام يشههم  أ اسر
أر القمههههه  السياسهههههيس أر الكهههههراظي البيئيهههههةس أر خطهههههظ الم احهههههةس أر اليهههههعربا  

ههها مههه ام ال ئهههرق  20االاتيهههاديةس أر الظغبهههة فهههي تاسهههيق وهههظرفام راهههرالي  ملير ر
     ف مي ههاص اتمههم المتاههدم بههت ام أفههظاد يبا ههرق سياسههيرق ممههق ي طبههص حلههيام تعظيهه

 حق مل ت لخرفام مق االضطااد المب ي حل  أأسس رااعية اقيقية.
  فههي الم ههاطص النقيههظم مههق ال  ههربس رالماهها ظرق الماتملههرق يتظكهه رق بشههدم 
طقامس ركههذا ياههارلرق بشههك  مت ايههد ارهههم ي تقلههرق إلهه  بلههداق م ههارظم لاههم فههي م هه

طص متقدمة ي احي راس م ه : أرظربها رأمظيكهاس إق ه هاي ات اهها إللقهاء اال تقا  إل  م ا
    اللههرم بشههتق الا ههظم الااليههة مههق ال  ههرب إلهه  الشههما   أي: مههق النقههظ إلهه  الط هه  

حقهد الت ميهة  لاقيقة أق حقد ال ما ي يا   رههرحل  فش  الت مية في ال  رب النقيظس را
 المت ااضة للدخ  الاقيقي للنظد.اد تمي  بالظكرد االاتياديس ربالمستريا  
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ا باحتباظ  فتظم مهق التاهر  الهدظامي  اهر حالميهة  رسي وظ إل  هذا العقد تاظيخي ر
       اتسهههراصس رمههها يهههظتبط بهههذلي مهههق ت سهههيص حهههالمي للسياسههها  االاتيهههادية الرط يهههةس
د لقد حا   بلداق العالم ال الي التهي اهدي فياها اهدظ مهق ال مهر االاتيهادي فهي العقهر
                          اتخيههههههههظم بشههههههههك  حههههههههام فههههههههي فتههههههههظا  طريلههههههههة مههههههههق البطالههههههههة العاليههههههههةس 

 رمق الا ظا  الكبيظم م اا.
يقر  "االق سيمر  ظ" البااهي اال تمهاحي الك هدي: إق معهدال  ال مهر السهكا ي 
هها  مف ا مهق العأ   الطبيعهي العهالي رتههت يظ الميك هة فهي ال ظاحههة راليه احة أر هد  أحههدادر

رحلههه  مهههدا ههههذ  البلهههداق أكبهههظ ممههها يمكهههق أق يسهههترحبه االاتيهههاد المالهههيس فهههي 
س ررلهههدِ  البطالهههة المتيهههاحدم ال ما ي يههها  خسهههظ حهههدد أكبهههظ مهههق البلهههداق ااتيهههادي را

ا مق أ   الا ظم. ا متياحدر  را خنا  الدخ  الاقيقي فياا أ ما  سياسية رضططر
ههلة    إق الت ميههة فههي حيههظ العالميههة ال ديههدم سههتكرق غيههظ متكافئههة تسههباب متتيِّ
ا في ترليد ضهطرط كبيهظم للا هظم الدرليهةس رسهتتطيظ  في البلداق ذاتااس رستستمظ اتمر
اتماكق التي يخظج م اا الماا ظرق بتطيظ الوظرف العالميةس كما أق تاهر  اإل تهاج 

درلي للعم   ايي تتظكه  فهي الشهما  الط هي الروهائف إل  العالمية اد َدَحَم التقسيم ال
         بي مهههها تتظكهههه   المتعلقههههة بههههالعلم رالتق يههههة رالتيههههميمس رالماليههههة راإلداظم رالظاابههههةس

في ال  رب النقيظ روائف الي احا  التاريلية اليدرية التي تاتاج إل  ك افة اتيدي 
          لهههه  الطلههههب المت ايههههد العاملههههةس ريههههؤدي ال مههههر االاتيههههادي فههههي الشههههما  الط ههههي إ

 حل  الَخْدما  رات شطة المعار ة الظخيية في البلداق المتقدمة ذاتاا.
           إق االت اههههها  الااليههههة للا ههههظم مههههق ال  ههههرب للشههههما  هههههي  وههههام حههههالمي 
    مههق العالاهها  اال تماحيههة راالاتيههادية المتطيههظم التههي ينضههلاا ريع  ههها الشههما س 

    مههة إليقههاف الا ههظم ي بطههي أق تشههتم  حلهه  خطههة طريلههة المههداس إق الالههر  المقد
                 رأق تههههههؤدي ال اههههههرد الدرليههههههة الااليههههههة للت ميههههههة إلهههههه  اإلاههههههال  مههههههق الا ههههههظم 

 حل  المدا الطري .
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





84 

 

 (  45اقتصادية )  شهادات
  

   ةاقتصادي جنة:  العنوان
 االقتصاديين، في طول البالد وعرضها، كانوا يرسمون إن :  الرسالة

 ويعدلون منحنياتهم الفليبسية الخاصة            
 

كاق حلم االاتيادس في م تيف القظق الماضهي رلبظههة مهق اله مقس يبهدر ذلهي 
العلم الراس  اليعب المظتق  الذي خل  مادته مق أي ظر ص  هذابس راهد اهدم  تا هار 
تعر   البشظية  معاء. ذلي ال تاج يتم   في طظيقة تاقيص اال دهاظ رمق  م أساليب 

لهههبالد رمستشهههاظرهم مهههق حلمهههاء الانهههاو حليهههه. راهههد ابتهههد  أيهههااب السهههلطة فهههي ا
االاتيههاد أسههاليب ك يههظم لتخلههي  االاتيههاد الههرط ي رالعههالمي مههق خطههظ الكاظ ههة 
رالم ا فة. فكا   ذا  يهبطة حقال يهة ت به  برااه  المسهتقب  رتامه  طهاب  التاليه  
     االايههائي العميههص بايهههي اق يههاظ  الاكرمههها  تعتقههد اق كهه  مههها ي قيههاا فقهههط 

         ههههذ  اتسهههاليب   بهههار إلههه  ا هههب مههه  الكهههادظ الخبيهههظ ههههر م هههظد اق ت مههه  بهههيق
 رالما  المطلرب ات  تستطي  اق ت ع  الايام االاتيادية تلبي ظغباتاا.

  رحلهه  أسههاس مههق هههذا االحتقههاد الخههاط  فقههد ذهههب الهه حيم اليههي ي مارتسههر م 
إلهه  اق ااتيههاد اليههيق سههيقن  انهه م حويمههة إلهه  اتمههام. ركههذلي الهه حيم السههرفيتي 
خظرشهههرف.رفي الراليههها  المتاهههدم اتمظيكيهههة كهههاق الظئيسهههاق ك هههدي ر ر سهههرق 
رمستشاظياماس رات  معوم الشهعب اتمظيكهيس يو هرق اق مسهترا اال تهاج العهالمي 
رالتنرص االاتيادي لبالدهم مضمرق ات  المستقب  البعيهدس راق التهدابيظ الضهظائبية 

ي ات  حله  التقلبها  القيهيظم المستخدمة لتاقيص استقظاظ ااتيادي كنيلة باق تقض
 اتمد التي اد تادي في اتسعاظ.

امهها فههي بظيطا يهها فكهها را يقرمههرقس ار كههاق يوههق بههت ام يقرمههرقس  بب ههاء درلههة 
الظفاهية الم دهظم رالمتقدمة مق خال  العمه  رمهق خهال  مسهترا معيشهة متراضه  

 ههظ الدرلههة ردائههم التاسههق يعههم  ميهه  اتفههظادس رهههم فههي ذلههي يقتنههرق إلهه  اههد مهها أ
االسههك د افية. رأمهها الم مرحههة االرظربيههة االاتيههادية فاههي إذ تتب هه  ل نسههاا مهه اج 
االاتيههاد ا،مظيكههي المتكامهه  باسههتمظاظ كا هه  تقههرم بمااماهها حلهه  أفضهه  مهها يههظام 
ليههالأ الههدر  اتحضههاء اتيههلييق. ركههاق ه ههاي سههتا أر سههبعا مههق بلههداق أمظيكهها 

اههر تب ههي هههذا االاتيههاد ك وههام ياتههذا فههي ال  ربيههة تسههيظ فههي خطراتاهها اترلهه   
   ااظتام.
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     رأمهها فههي البلههداق المتخلنههة فكههاق ال ههاس راكههامام يتطلعههرق إلهه  خطههط ت ميههة 
مههق رضهه  مختيههيق لتهه وم لاههم حمليههة اال دهههاظ رالتقههدم. رفههي الراهه   نسههه كا هه  
تطلعههاتام هههذ  مرضهه   وههظ الههدر  التههي تمههر  خطههط الت ميههة حههق طظيههص القههظر  

 .رالم أ
راد اختلن  الطظص المتبعة لتاقيص هذا اال دههاظ فهي اتمهاكق التهي خله  م ههس 

رذلي اسهب ال اايهة االيديرلر يهةس  –رالاناو حليه في اتماكق التي  ال  م ه اوا 
رلكههق لههيس بههذلي القههدظ الههذي اههد يتيههرظ  المههظء. فمهه الرس ح ههدما كا هه  الاكرمتههاق 

الالنههاء مههق الههدر  النقيههظمس مههق خههال   اتمظيكيههة رالسههرفييتية تت افسههاق حلهه  كسههب
تقديم المساحدا  االاتياديةس لم تكق م افستام هذ  ت وهري حله  منهاهيم مختلنهة فهي 
المساحدم  ب  حل  ال قي  مق ذلي كلتاهما كا تا تت افساق حله  تقهديم الشهيء  نسههس 

مهق ال اايهة ال وظيهةس  مق سدرد مائية رشهبكا  طهظص رمعامه  أسهمدم رأ ومهة ظي.
  شهي كهاق حله  أسههاس كبيهظ مهق الم طهصس رأمها فههي الرااه  فقلمها سهاظ  اتمههرظ كه

ر عههيش ا،ق فهي  مههق حيهيب مههق اإلابهاط فههي خطهط ال مههرس  اسهب مها ظسههم لاها.
 تتظارح  تائ ه ما بيق كراظي اقيقيةس إل  م ظد إاباط رخيبة أم .

       ق تمهههد ركمههها  علهههم  ميعهههار فهههاق البلهههداق ذا  االاتيهههاد السهههليم تسهههتطي  دائمهههار أ
يد العرق ال عاش الت اظم في البلداق التي تقر  ااتيادها بنع  الم احة أر اتربئهة 
أر ال ال   رمد المايطها  رالنيضها ا  رال يهظاق. رههذ  الاها  تتم ه  تمامهار بخطهة 

 ماظشا  التي ادمتاا أمظيكا.
رايههاظا القههر  أق االاتيههادييقس فههي طههر  الههبالد رحظضههااس كهها را يظسههمرق 
ريعدلرق م ا ياتام النليبسية الخاية  رات  في مداظس االاتياد في العالم الطظبهي 

 كاق الطالب يعلمرق كيف يظسمرق هذ  الم ا يا  ريستخدمر اا. 
أر  هذ  الم ا يا  التي ظسم  حل  أساس البيا ا  اتمظيكية تهم التخطهيط لهه 

رهههر أاههد كبههاظ حلهه  يههد ااتيههادييق ا  ههيق أاههدهما بههر  سامريلسههرق  4790حههام 
 المؤلنيق اتمظيكييق في حلم االاتيادس رالاائ  حل   ائ م  رب  في االاتياد.

  الكالم حق االحطاب الب يريهة فهي االاتيهاد أر ال سهب العاليهة المسهتمظم للبطالهة 
ال ي يد حق اق يظ   ب ا بطظيص مختلنهة إله  الاهديي حهق ألطها  التهت يظا  المتباي هة 

د العرق إل  ااتياديا  مختلنهة  هم النشه  الهذظي  الهذي لاهص لخطة ماظشا  في مد ي
 بك يظ مق خطط الت مية المدظرسة رالممرلة بشك  فائص. 
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 اق ال  عظف كيف  ان  حام  الت مية فهي االاتيهاديا  المختلنهة  رال  عهظف 
أيضار كيف  ار  درق تظدي االاتيهاديا  المتطهرظم  نسهاا إله  االهة مهق التخلهف: 

    نسه. ا باق للط
        ا،ق راهههد حظك ههها حامههه  الههه مق راتاهههدايس أيهههبا ا  عهههظف شهههيئار رااهههدار: 
مههق الامههص اق  نتههظ  اق حلههم االاتيههاد الشههمرلي حلهه  رضههعه المعههظرف اليههرم 
 برسعه اق يظشد ا لما فيهه م نعت ها إ هه اطهام ال خيهظ فيهه. لقهد ا قضه  اهظرق حديهدم 

        المالاقهههة القريهههة بهههيق العهههظ  رالطلهههبسمهههق التنكيهههظ ال هههاد رالا يهههي فهههي اضهههية 
رلم تند ا حلمار بشيء يذكظ حق  مر ال هظرا  رتهدهرظها. إذا فيتاهتم حلي ها اق  باهي 
في   ايا سب  أخظا مق المالاقة رالتنكيظ أك ظ رااعية رأظ   إ ماظار مما اد  ظب ا  

ر حقههيم ال فائههدم مههق ابهه . رأمهها الباههي الختيههاظ أاههد المههذاهب االاتيههادية القائمههة فاهه
 تظ   م ه. 
 ا  ا  عيش رااع ا  اق  رليس  مة ما ينظضه حلي ا غيظ ا.         
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 خاتمة
 

  
لقههد أخبههظي هههذا الكتههاب حههق الكينيههة التههي يههظا باهها خبههظاء االاتيههاد العههالم.     
رفهههي اقيقهههة اتمهههظ ظبمههها ي لهههس أاهههدهم ب هههراظي ا،ق رأ ههه  ال تعهههي ر هههرد س   
 فالشخ  العادي اي ما ي وظ إل  خبيظ ااتيادي ال يظا فيه شيئار يخالف المتلرف. 

اديرق رفهيام شهيء يخهالف أما في حيرق خبهظاء االاتيهاد فيبهدر اتشهخا  العه
المتلرف. فماذا يظا خبيظ االاتياد؟  ف ذا كاق السؤا  يع يهيس تأهظا مهاذا تكهرق إذق 

 إ ابته حليه؟  رلماذا ي ب أق يع يي هذا السؤا ؟ 
اد توق أ ي تستمت  بن  اق الكابرتشي ر المطط  بالظغرمس رلكق خبيظ االاتياد 

ههيق فههي لعبهه ة دايقههة معقههدم ذا  إشههاظا  رمنارضهها  يههظاي أ هه  رالكابرتشههي ر كالحبف
ريظاحا  ارم رمعهاظي تعتمهد حله  الهدهاء ال الع هف. ريايه  النهائ رق فهي ههذ  
اللعبة حل   رائ  ضخمةس فهبع  مهق شهاظكرا فهي ال اهد لكهي تايه  حله  كهرب 
القارم الذي تاتسيه ا،ق يايلرق حل  ك يظ مق اتمرا س في ايق يايه  بعضهام 

طي  االاتيههادي أق يخبههظي مههق سيايهه  حلهه  مههاذا ركيههف حلهه  أمههرا  اليلههة. يسههت
رلماذا. أتم   بعدما ت تاي مق اظاءم هذا الكتهاب أق تهتمكق مهق ظؤيهة اتشهياء به نس 

 حيق خبيظ االاتياد. 
را،ق هههها  اهههق  طههه  مهههق ال افهههذم ر لقهههي ب وهههظم ماداهههة حلههه   اهههام المهههظرظ 

باحتبههاظ  م ههظد اقيقههة بالخههاظج. إق بعهه  اتشههخا  ي وههظ إلهه   اههام المههظرظ 
م ح ة مق اقائص الايهام. أمها خبيهظ االاتيهاد ف  هه ينكهظ فهي الت هاا  بهيق فرضه  
ال اههام المههظرظي رالاظكههة السلسههة داخهه  المكتبههة فظبمهها  ههتعلم شههيئار مهها مههق المكتبههة 

 ي عل ا  م   ادري ال اام المظرظي.
فههه  ام            ربي مههها ينكهههظ خبهههظاء االاتيهههاد فيمههها يهههدرظ اهههرلام حلههه   اهههر دائهههمس 

 ال يقيظرق اهتمامام حل  القضايا المالية داخ  بالدهم فاسب.
ظبما يبدر االاتيادي ركت ه شخ  يتيظف كما لر كاق يعظف ك  شهيء حهق 
ك  شيء. رلك ه في الراا  يعكس الطمرح الراضأ لعلم االاتياد لنام سهلري البشهظ 

 كتفظاد ركشظكاء ركم افسيق.
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كاق هدفي مهق ههذا الكتهاب ههر مسهاحدتي لتهظا العهالم م لمها يهظا  االاتيهادي.   
لم أاد ي حق أسعاظ النائدم أر تقلبا  ال شاط االاتياديس رلك  هي كشهن  لهي بعه  

 اتلطا  االاتيادية. كما ت ارل ا اضايا مامة رمسائ  ملاة رأفكاظ ممي م. 
سههتالكار أك ههظ ذكههاء. فالايههام رأتم هه  ب اايههة هههذا الكتههاب أق تكههرق اههد أيههبا  م

اليرميههة مليئههة باتلطهها  التههي ال يههدظي ك يههظ مههق ال ههاس كر اهها ألطهها ار. لههذلي أتم هه       
 أق تظا التشريص الذي ي طري حليه تلي اتسظاظ الاياتية اليرمية.

 

 
 
 
 
 

 للتراي  م  المؤلف :                                              
 زيد بن محمد الرماني  /أ . د                                  

 المستشار االقتصادي                                 
                               5555055050 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود                            
 zrommany3@gmail.com 
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 فاظس
 

 اليناة المرضر 
 4 مقدمة
 1 االاتياد ما ة  بيلة(: 4ااتيادية ) شاادا 
 1 الاتيادا سظ أهمية حلم(: 2ااتيادية ) شاادا 
 9  رهظ حلم االاتياد(: 1ااتيادية ) شاادا 
 7 حلم االاتياد رالمعظفة ال ادم(: 1ااتيادية ) شاادا 
 44 حلم االاتياد رفق الطبخ ال يد(: 1ااتيادية ) شاادا 
 41 فيلسرف االاتياد(: 9ااتيادية ) شاادا 
 41 ايظم حلماء االاتياد(: 9ااتيادية ) شاادا 
 49 حمالقة االاتياد(: 9ااتيادية ) شاادا 
 47  ب  ايام االاتياد(: 7ااتيادية ) شاادا 
 24 البرابا  المقنلة في االاتياد(: 40ااتيادية ) شاادا 
 21 الخيا  رالداةاالاتياد بيق (: 44ااتيادية ) شاادا 
 21 االاتياد بيق الطمر  رالسطاية(: 42ااتيادية ) شاادا 
 29 االاتياد رالتشريص(: 41ااتيادية ) شاادا 
 27 االاتياد رلعبة مااكام الايام(: 41ااتيادية ) شاادا 
 14 ااتياد ا لر كاق استاالك ا أا (: 41ااتيادية ) شاادا 
 11 االاتياد المظي (: 49ااتيادية ) شاادا 
 11 االاتياد الع يب(: 49ااتيادية ) شاادا 
 19 االاتياد الخالص(: 49ااتيادية ) شاادا 
 17 القيمة المضافةااتياد (: 47ااتيادية ) شاادا 
 14 ااتياد الخبظم(: 20ااتيادية ) شاادا 
 11 ااتياد التاني (: 24ااتيادية ) شاادا 
 11 ااتياد المعظفة(: 22ااتيادية ) شاادا 
 19 ااتياد ال ظرم(: 21ااتيادية ) شاادا 
 17 ااتياد م تم  االستاالي(: 21ااتيادية ) شاادا 
 14 ااتياد الديمرغظافية(: 21ااتيادية ) شاادا 
 11 ااتياد م  رق(: 29ااتيادية ) شاادا 
 11 ااتياد البؤس رالتعاسة(: 29ااتيادية ) شاادا 
 19 ااتياد خاظج االاتياد(: 29ااتيادية ) شاادا 
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 17 االاتياديا  المشبرهة(: 27ااتيادية ) شاادا 
 94 ااتياديا  اتسلرب ال ديد للايام(: 10ااتيادية ) شاادا 
 91 التظها  االاتيادية(: 14ااتيادية ) شاادا 
 99 كاظيكاترظيا  ااتيادية(: 12ااتيادية ) شاادا 
 97 دظرس ااتيادية(: 11ااتيادية ) شاادا 
 94 فلسنة ااتيادية(: 11ااتيادية ) شاادا 
 91 درل ة ااتيادية (:11ااتيادية ) شاادا 
 99 اقائص ااتيادية(: 19ااتيادية ) شاادا 
 99 اضاظم ااتيادية(: 19ااتيادية ) شاادا 
 90 مقاييس ااتيادية(: 19ااتيادية ) شاادا 
 92 اعقعة ااتيادية(: 17ااتيادية ) شاادا 
 91   ة ااتيادية(: 10ااتيادية ) شاادا 
 99 خاتمة
 97 فاظس
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